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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Kushtetuta e Kosovës është hartuar në një proces të përshpejtuar, me konsultime 
publike shumë të kufizuara. Dispozitat e saj janë produkt i një procesi të gjatë 
politik të luftës së Kosovës për pavarësi nga Serbia, dhe paraqesin vlerat, idetë dhe 
ambiciet e një shteti të ri dhe shoqërisë së tij. Kushtetuta kishte një rol vendimtar 
në vendosjen e themeleve kushtetuese të vendit, duke inkorporuar Propozimin 
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës (“Plani i Ahtisaarit”) për 
pavarësinë e Kosovës përmes mbikëqyrjes së përkohshme ndërkombëtare. Ajo 
gjithashtu mbron parimet dhe vlerat themelore për funksionimin e mirëfilltë të 
shtetit dhe të institucioneve të tij.  

Megjithatë, praktika ka dëshmuar se Kushtetuta ka nevojë të ndryshohet dhe të 
përshtatet me zhvillimet shoqërore. Krizat institucionale përgjatë viteve vunë në 
pah zbrazëtirat kushtetuese dhe problemet që kërkonin interpretim të shpeshtë nga 
Gjykata Kushtetuese, disa prej të cilave ende mbesin çështje të pazgjidhura dhe 
kërkojnë intervenim në Kushtetutë.

Një tekst kushtetues, për nga natyra e tij, nuk mundet dhe as nuk duhet të jetë 
shumë i detajuar dhe/ose tepër teknik. Megjithatë, si një shtet i ri demokratik, 
Kosova është në fazën e zhvillimit drejt ndërtimit të shtetit dhe anëtarësimit në 
të gjitha organizatat dhe instrumentet ndërkombëtare. Kjo mund të parashtrojë 
nevojën për dispozita më të qarta dhe më të sakta kushtetuese dhe ligjore. Praktika 
gjyqësore tregon se paqartësitë në Kushtetutë dhe keqinterpretimi i dispozitave të saj 
mund të krijojnë barriera serioze në jetën kushtetuese dhe institucionale të vendit. 
Këto mangësi tregojnë se Kushtetuta ka nevojë për një analizë gjithëpërfshirëse të 
dispozitave të saj dhe identifikimin e ndryshimeve të mundshme.

Çështjet kryesore që lindin për shkak të paqartësive në Kushtetutë përfshijnë (i) 
çështjet që lidhen me sistemin e përgjithshëm të ligjeve; (ii) çështjet që lidhen 
me ndërtimin dhe funksionimin e institucioneve; dhe (iii) çështjet që lidhen me 
juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese dhe metodat e saj të interpretimit kushtetues.

Kushtetuta duhet të përcaktojë qartë llojet e ndryshme të akteve ligjore dhe 
marrëdhëniet ndërmjet tyre. Mungesa e terminologjisë së qartë të akteve ligjore dhe 
mungesa e një hierarkie normative pengojnë procesin ligjbërës dhe zbatimin efikas 
të ligjeve. Kësisoj, dispozita të reja kushtetuese mund të ofrojnë më shumë qartësi, 
në mënyrë që autoriteteve dhe individëve t’u ofrohet më tepër siguri juridike.

Kushtetuta ka nevojë për përmirësime në disa aspekte të themelimit të institucioneve 
kushtetuese, kompetencave dhe funksionimit të tyre. Ndryshimet e ardhshme 
kushtetuese mund të ofrojnë më shumë qartësi për punën e Kuvendit, zgjedhjen e 
deputetëve, vlefshmërinë e mandateve të tyre, fushëveprimin e imunitetit të tyre, si 
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dhe procedurat e vendimmarrjes duke përfshirë emërimin e anëtarëve të Komisionit 
Qendror të Zgjedhjeve. Praktika gjyqësore gjithashtu tregon se Kushtetuta duhet 
të jetë më e qartë për zgjedhjen, mandatin dhe kompetencat e Presidentit dhe 
të Qeverisë. Ndryshimet e ardhshme kushtetuese do të duhet të plotësojnë këto 
zbrazëtira, në mënyrë që të sigurohen procedura efikase dhe të shmangen konfliktet 
e kompetencave institucionale. 

Dispozitat e reja kushtetuese dhe ligjore duhet të shtyjnë përpara përfaqësimin 
e balancuar gjinor në institucione nëpërmjet vendosjes së kuotave, në përputhje 
me standardet ndërkombëtare. Masa adekuate afirmative janë të nevojshme për të 
rritur pjesëmarrjen e grave në institucione, në përputhje me obligimin kushtetues 
për garantimin e barazisë gjinore.

Dispozitat e paqarta kushtetuese pengojnë funksionimin e vetë Gjykatës Kushtetuese, 
veçanërisht në lidhje me juridiksionin dhe metodat e saj të interpretimit. Sqarimi i 
këtyre çështjeve është esencial për të siguruar konsistencë në praktikën gjyqësore 
të Gjykatës. Kushtetuta gjithashtu duhet të qartësojë kufijtë e ndryshimit të 
Kushtetutës, në mënyrë që të shmangen pasiguritë në të ardhmen kur propozohet 
një amendament kushtetues.

Vlerësimi i dispozitave kushtetuese nuk kufizohet vetëm në këto çështje. Përpjekjet 
për aderim në instrumente ndërkombëtare dhe për ndërtim të institucioneve të 
qëndrueshme mund të sjellin nevojën edhe për ndryshimin e dispozitave të tjera në 
Kushtetute dhe/ose ligje.

Përveç interpretimeve të Gjykatës Kushtetuese, shembujt praktik nga vendet e tjera 
dhe opinionet e Komisionit të Venecias janë po ashtu burime të rëndësishme që duhet 
të konsiderohen në rast të ndryshimeve eventuale kushtetuese. Kushtetutshmëria 
e ligjeve është një tjetër segment i rëndësishëm gjatë vlerësimit të zgjidhjeve dhe 
alternativave për ndryshime kushtetuese, të cilat në të ardhmen mund të kërkojnë 
edhe miratimin ose modifikimin e ligjeve në fuqi.
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ÇËSHTJET REKOMANDIMET

I. SISTEMI I LIGJEVE DHE NDRYSHIMET KUSHTETUESE 

II. FORMIMI DHE FUNKSIONIMI I INSTITUCIONEVE

Autoriteti dhe delegimi i 
kompetencave për të negociuar 
dhe nënshkruar marrëveshje 
(traktate) ndërkombëtare        

Kushtetuta është e paqartë lidhur me 
kompetencat e autoriteteve përgjegjëse për 
nënshkrimin dhe ratifikimin e traktateve 
ndërkombëtare. Për shkak të këtyre zbrazëtirave 
kushtetuese u ngirtën tri çështje kyçe në praktikë:

1. A mund të ratifikojë Presidenti marrëveshje 
ndërkombëtare?

2. A mund të nënshkruajë Kryeministri marrëveshje 
ndërkombëtare?

3. A mund të formojë Kuvendi trupa të veçantë 
për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare?

Përderisa dy çështjet e para janë adresuar në 
Ligjin për Marrëveshjet Ndërkombëtare, çështja 
e tretë mbetet ende problematike. Ndryshimet e 
ardhshme kushtetuese do të mund të qartësonin 
këto tri çështje duke reflektuar interpretimin e 
Gjykatës Kushtetuese dhe praktikat më të mira 
të vendeve të tjera.

● Në qoftë se Kushtetuta nuk ndryshohet, dispozitat 
përkatëse për negocimin dhe nënshkrimin e traktateve 
ndërkombëtare duhet të interpretohen sipas arsyetimit të 
Gjykatës Kushtetuese në rastin KO43/19. Sipas sugjerimit të 
Gjykatës, Kuvendi mund të qartësojë çështjet kundërthënëse 
përmes miratimit të një ligji të ri. 

● Kushtetuta mund të zgjerojë juridiksionin e Gjykatës 
që ajo të mund të vlerësojë kufijtë e autoritetit të organeve 
kushtetuese për lidhjen e traktateteve ndërkombëtare. 

● Kushtetuta mund të lejojë edhe krijimin e grupeve/
organeve të veçanta për të negociuar traktatet ndërkombëtare, 
pa u dhënë autoritet për t’i nënshkruar ato.

● Kushtetuta duhet të përfshijë një dispozitë të qartë dhe 
të hollësishme që përcakton se kush është i autorizuar për 
të negociuar dhe nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare. 
Një alternativë tjetër është përcaktimi shprehimor në 
Kushtetutë se Presidenti ka autoritetin të ratifikojë disa 
traktate ndërkombëtare dhe se Kryeministri ka autoritetin të 
nënshkruajë traktate ndërkombëtare. Konkretisht, kjo mund 
të bëhet duke: (a) renditur të gjithë zyrtarët shtetëror të cilët, 
në saje të funksioneve të tyre, konsiderohet se përfaqësojnë 
shtetin në kryerjen e të gjitha veprimeve që kanë të bëjnë 
me lidhjen e traktateve, ose (b) duke i përcaktuar detajet për 
nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare nëpërmjet ligjit. 

Tipologjia dhe hierarkia e normave 
në rendin kushtetues  

Kushtetuta përmban parimet e kushtetutshmërisë 
dhe epërsisë së Kushtetutës. Ajo gjithashtu 
afirmon parimin e epërsisë së të drejtës 
ndërkombëtare ndaj ligjeve vendore. Megjithatë, 
Kushtetuta nuk definon llojet e ndryshme të 
akteve juridike dhe raportin mes tyre. Mungesa 
e terminologjisë së qartë dhe e një hierarkie 
normative e bën më të vështirë që autoritetet 
dhe individët ta kuptojnë lehtësisht sistemin 
juridik të vendit. Ndryshimet e ardhshme 
kushtetuese dhe/ose ligjore duhet të adresojnë 
këto zbrazëtira dhe të ofrojnë më shumë qartësi.

● Të rregullohet më detajisht marrëdhënia ndërmjet Kushtetutës 
dhe të drejtës ndërkombëtare (traktatet dhe zakonet; kjo e fundit 
nuk përmendet askund shprehimisht në Kushtetutë), si dhe statusit 
të akteve të organizatave ndërkombëtare dhe vendimeve juridike të 
gjykatave ndërkombëtare;  

● Të shtohet një pjesë e veçantë në Kushtetutë me dispozita të reja 
mbi aktet juridike sipas shembujve të Kushtetutës së Shqipërisë 
(Aktet Normative dhe Marrëveshjet Ndërkombëtare) dhe Sllovenisë 
(Kushtetutshmëria dhe Ligjshmëria), të cilat do të përcaktonin dhe 
qartësonin aktet juridike të referuara në Kushtetutë;

● Një mundësi tjetër do të ishte përfshirja në Kushtetutë e një 
dispozite të re që obligon zbatimin e detyrueshëm të parimeve 
themelore kushtetuese gjatë procesit të hartimit të ligjeve (p.sh., 
kushtetutshmëria, vlerat kushtetuese të Kosovës, rendi kushtetues, 
barazia gjinore, përputhshmëria me detyrimet për respektimin 
e të drejtave të njeriut dhe përputhshmëria me të drejtën 
ndërkombëtare).

1

2
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Grupi Parlamentar që ka të drejtë 
të propozojë Kryetarin e Kuvendit           

Kushtetuta nuk definon termin “grupi më i 
madh parlamentar” që ka të drejtë të propozojë 
kandidatin për Kryetar dhe nënkryetar të 
Kuvendit. Praktika gjyqësore e Gjykatës 
Kushtetuese sqaroi kuptimin e këtij termi, duke e 
përkufizuar atë si “partia politike, koalicioni apo 
iniciativat qytetare që kanë fituar më së shumti 
vende në Kuvend”. Ajo konstatoi se rezultatet e 
zgjedhjeve janë faktori kryesor në përcaktimin e 
grupit më të madh parlamentar. 

Megjithatë, teksti i Kushtetutës mbetet ende i 
paqartë, ndërsa konsiderohet se interpretimi 
i Gjykatës Kushtetuese mund të shkaktojë 
paqartësi praktike në të ardhmen. Prandaj, nevoja 
për më tepër qartësi në gjuhën e Kushtetutës 
mbetet një domosdoshmëri.

● Nenet 67(2) dhe 67(3) duhet të përfshijnë interpretimin 
e dhënë nga Gjykata Kushtetuese. Në këtë rast, paragrafi 
2 i nenit 67 do të duhej të formulohej si vijon: “Kryetari i 
Kuvendit propozohet nga partia, koalicioni, nismat qytetare 
dhe kandidatët e pavarur që kanë më shumë vende në Kuvend 
dhe zgjedhen me shumicën e votave të të gjithë deputetëve 
të Kuvendit.” Ndërsa, paragrafi 3 i nenit 67 do të mund të 
formulohej si: “Tre (3) nënkryetarët e propozuar nga tri 
partitë, koalicionet, iniciativat qytetare dhe kandidatët e 
pavarur që kanë më shumë vende në Kuvend, zgjedhen me 
shumicën e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit”.

● Kushtetuta dhe Rregullorja e Kuvendit mund të ndryshohen 
në atë mënyrë që të përfshijnë një dispozitë që përcakton se 
grupi më i madh parlamentar paszgjedhor mund të propozojë 
Kryetarin e Kuvendit. 

● Opsione të tjera do të mund të merrnin si shembuj vendet 
e tjera si Shqipëria (të paktën 15 deputetë); Kroacia (të 
paktën 1/3 e deputetëve); Estonia (çdo anëtar i Riigikogut) 
apo Gjeorgjia (shumica, pakica, një fraksion ose një grup 
prej të paktën 6 deputetësh). Këto opsione do të mund të 
përfshiheshin në Kushtetutë ose në Rregulloren e Kuvendit. 

3

Mandati i Kryetarit dhe 
nënkryetarëve të Kuvendit 
pas largimit nga grupi i tyre 
parlamentar       

Zbrazëtirat kushtetuese lidhur me mandatin 
e Kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit 
shtruan para Gjykatës Kushtetuese pyetjen nëse 
ata duhet të japin dorëheqje kur të largohen nga 
grupi i tyre parlamentar që i ka propozuar ata 
për atë pozitë. Gjykata Kushtetuese konstatoi 
se largimi nga grupi i tyre parlamentar nuk 
rezulton automatikisht në shkarkimin e tyre. 
Kushtetuta mund të përfshijë në tekstin e saj 
interpretimin e Gjykatës Kushtetuese dhe të 
përcaktojë mundësinë e shkarkimit të Kryetarit 
dhe nënkryetarëve të Kuvendit me një shumicë 
më të vogël sesa dy të tretat (2/3), në mënyrë që 
të lehtësohen procedurat.

● Kushtetuta mund të përfshijë në tekstin e saj interpretimin 
e Gjykatës Kushtetuese dhe të përcaktojë shprehimisht se 
Kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit mbesin në pozitat e tyre 
edhe pas largimit nga grupi i tyre parlamentar që i ka propozuar 
për ato pozita. Kryetari dhe nënkryetarët shkarkohen vetëm 
me votën e dy të tretave (2/3) të deputetëve të Kuvendit.

● Një mundësi do të ishte shkarkimi i nënkryetarëve të 
Kuvendit me një prag më të ulët se shumica e votave prej dy 
të tretave (2/3). Sidoqoftë, kjo do të kërkonte ndryshimin e 
Kushtetutës si dhe të Rregullores së Kuvendit. 

4
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Pavlefshmëria e mandatit të 
deputetit të Kuvendit për shkak 
të veprës penale          

Kushtetuta nuk parasheh se kur dhe si e ndikon 
dënimi për një vepër penale vlefshmërinë e 
mandatit të një deputeti. Praktika e deritanishme 
kushtetuese dhe Ligji për Zgjedhjet e 
Përgjithshme ofrojnë pak qartësi në këtë aspekt. 
Megjithatë, mbetet e nevojshme që të parashihen 
dispozita të posaçme lidhur me procedurën e 
konstatimit të pavlefshmërisë së mandatit të 
deputetit të Kuvendit. Po ashtu, është e paqartë 
nëse kriteret për pavlefshmërinë e mandatit të 
deputetit vlejnë edhe për Kryeministrin dhe 
Presidentin. Sigurimi i një standardi ekuivalent 
edhe për këto pozita do të parandalonte 
kontradiktat normative dhe do të siguronte 
integritetin kushtetues. Ndryshimet kushtetuese 
apo ligjore do të mund të ofronin më shumë 
qartësi në këto çështje.

Lidhur me procedurën e konstatimit të pavlefshmërisë së mandatit të deputetit 
të Kuvendit:

● Në rast të mos ndryshimit të Kushtetutës, Ligji 03/L-111 për të 
Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit mund të përfshijë dispozita 
që përcaktojnë procedurën për konstatimin e pavlefshmërisë 
së mandatit të deputetit, duke ndryshuar versionin ekzistues të 
këtij ligji, ose duke hartuar në mënyrë alternative një ligj të ri për 
Kuvendin i cili do të përcaktonte një procedurë të tillë. Procedura 
e përcaktuar nga cilido nga opsionet e mësipërme, duhet të jetë në 
përputhje me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme;  

● Alternativë tjetër do të ishte përcaktimi i procedurës për 
konstatimin e pavlefshmërisë së mandatit të deputetit në 
Rregulloren e Kuvendit të Kosovës.

Lidhur me shtrir jen e vlefshmërisë së interpretimit të Gjykatës tek 
institucionet e tjera shtetërore, si Kryeministri dhe Presidenti: 

● Në rast se nuk ndryshohet Kushtetuta, Gjykata do të duhet të 
trajtojë pasojat e ekzistimit të një dënimi penal të kandidatëve për 
Kryeministër dhe President me rastin e zgjedhjes së tyre; 

● Një alternativë tjetër do të ishte shtrirja e vlefshmërisë të 
interpretimit të Gjykatës edhe për Kryeministrin dhe Presidentin, 
nëpërmjet përcaktimit në legjislacionin përkatës se nuk lejohet 
emërimi i një kandidati për Kryeministër ose President në rast se 
janë të dënuar për një vepër penale;  

● Në rast të ndryshimit kushtetues, dispozita e re kushtetuese do 
të mund të parashihte rregulla dhe kufizime të qarta për ndalimin e 
emërimit të një kandidati për Kryeministër ose President nëse ndaj 
tyre ekziston një dënim penal.

5

Fushëveprimi i imunitetit të 
deputetëve të Kuvendit     

Deputetët e Kuvendit gëzojnë imunitet për 
veprimet e ndërmarra “në kuadër të veprimtarisë 
së tyre si deputetë” dhe nuk mund të arrestohen 
kur janë “duke kryer detyrat e tyre si deputetë”, 
pa pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve. 
Megjithatë, as dispozitat kushtetuese dhe as 
ato ligjore nuk përcaktojnë rrethanat në të cilat 
deputetët janë duke kryer detyrën e tyre, për 
çka dhe u kërkua interpretim i mëtejshëm nga 
Gjykata Kushtetuese dhe Komisioni i Venecias. 
Për më tepër, as dispozitat kushtetuese dhe ligjore 
dhe as praktika gjyqësore nuk e kanë trajtuar 
çështjen e lirisë së shprehjes së deputetëve dhe 
as kufizimet ndaj saj. Këto zbrazëtira kërkojnë 
qartësi kushtetuese për të shmangur pasiguritë 
dhe për të mos penguar punën e Kuvendit. 

● Kushtetuta, Rregullorja e Kuvendit ose Ligji për të 
Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit mund të përcaktojnë 
shprehimisht se imuniteti parlamentar vlen për mendimet që 
deputetët shprehin në cilësinë e deputetëve të Kuvendit, duke 
iu nënshtruar kufizimeve të caktuara, si shpifjes dhe gjuhës 
së urrejtjes; 

● Dispozitat e ndryshuara kushtetuese, në përputhje me Ligjin 
për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, mund të lejojnë 
në mënyrë shprehimore arrestimin ose ndalimin e deputetëve 
të kapur gjatë kryerjes së një krimi (të rëndë) dhe kur kapen në 
kryerje e sipër (flagrancë) të një krimi. 

● Dispozitat e ndryshuara kushtetuese apo ligjore mund të 
përcaktojnë qartë se çfarë situatash përfshin shprehja “duke 
kryer detyrat e tij/saj si deputet(e) i/e Kuvendit”.

6
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Kompetenca e Presidentit për t’i 
kthyer ligjet në Kuvend      

Kushtetuta nuk përcakton se deri në çfarë mase 
mundet Presidenti të kundërshtojë shpalljen e 
ligjeve dhe t’i kthejë ligjet në Kuvend. Vendimi 
i Gjykatës Kushtetuese se Presidenti nuk mund 
të propozojë ndryshime në ligj, reflekton 
autoritetin e kufizuar të Presidentit, i cili nuk 
shtrihet përtej vlerësimit të kushtetutshmërisë 
formale dhe përmbajtësore të ligjit. Megjithatë, 
e drejta për të propozuar ligje dhe për të referuar 
ligje në Gjykatë Kushtetuese mund të ndikojë 
në fushëveprimin dhe natyrën e autoritetit të 
Presidentit për t’i kthyer ligjet në Kuvend. Një 
përcaktim i qartë në Kushtetutë i fushëveprimit 
dhe natyrës së pushtetit të Presidentit për t‘i 
kthyer ligjet në Kuvend, do të parandalonte 
konfliktet e ardhshme kushtetuese.

● Kushtetuta duhet t’i referohet shprehimisht kompetencës së 
Presidentit për të penguar përkohësisht hyrjen në fuqi të një 
ligji të miratuar nga Kuvendi - ‘të drejtës së vetos suspensive’.

● Kushtetuta duhet të përcaktojë më qartë fushëveprimin dhe 
kufizimet e përdorimit të së drejtës së vetos së Presidentit 
dhe të përcaktojë se deri në çfarë mase Presidenti mund të 
risihikojë përmbajtjen e ligjit. Gjithashtu, Kushtetuta mund ta 
riafirmojë interpretimin e Gjykatës, se ushtrimi i të drejtës së 
vetos suspensive nuk parasheh të drejtën e Presidentit për të 
propozuar ndryshime në ligjin të cilin ia kthen për rishqyrtim 
Kuvendit.

7

Kuorumi dhe votimi për zgjedhjen 
e Presidentit    

Paqartësitë gjatë procedurës së zgjedhjes së 
Presidentit të Kosovës në vitin 2011 shpërfaqën 
zbrazëtirat kushtetuese lidhur me kuorumin dhe 
kriteret e votimit. Mungesa e një përkufizimi 
të qartë të termave “kuorum” dhe “votim” 
dhe gjuha e paqartë kushtetuese dhe ligjore 
krijoi dyshime në praktikë dhe për të u kërkua 
interpretimi i Gjykatës Kushtetuese. Kjo e fundit 
konstatoi se për të plotësuar kuorumin për 
zgjedhjen e Presidentit kërkohet shumica e 2/3. 
Pavarësisht kësaj, teksti i Kushtetutës mbetet 
i paqartë dhe kontradiktor. Një ndryshim i 
mundshëm kushtetues do të duhej të pasqyronte 
shembujt më të mirë nga vendet e tjera dhe të 
plotësojë nevojat e Kosovës.

● Në rast se nuk ndryshohet Kushtetuta, dispozitat përkatëse 
të saj duhet të zbatohen në përputhje me interpretimin e 
Gjykatës. Përveç kësaj, interpretimi i Gjykatës duhet të vlejë 
edhe për Ligjin për Presidentin;

● Në mënyrë që të sigurohet formulim më i saktë në lidhje me 
kuorumin dhe procesin e votimit për zgjedhjen e Presidentit, 
mund të konsiderohet ndryshimi i Kushtetutës. Me dispozitat 
e reja kushtetuese mund të kërkohet konsensusi parlamentar 
i cili do krijonte një formulë të qartë dhe të pranueshme për 
kuorumin dhe procesin e votimit. Dispozitat e reja mund 
të ndjekin shembujt më të mirë nga praktika dhe duhet të 
plotësojnë nevojat e Kosovës.

8

(Pa)pajtueshmëria e mandatit të 
Presidentit me funksione të tjera 
publike dhe politike     

Kushtetuta nuk rregullon çështjen e 
papajtueshmërisë së mandatit të Presidentit 
me aktivitetet private, sociale apo filantropike. 
Edhe pse ende nuk është ngritur një çështje 
para Gjykatës Kushtetuese lidhur me këtë 
zbrazëtirë, ajo padyshim lë hapësirë për 
konflikte të ardhshme kushtetuese dhe kërkon 
interpretim gjyqësor. Duke marrë parasysh rolin 
e rëndësishëm të Presidentit si kreu i shtetit, 
Kushtetuta duhet të ketë dispozita të qarta 
lidhur me këtë funksion.

● Një amendament kushtetues, në përputhje me shumicën 
e kushtetutave në Evropë, mund të zgjerojë nocionin e 
papajtueshmërisë përtej funksioneve publike dhe funksioneve 
të partive politike duke përfshirë çdo veprimtari private, 
veprimtari ekonomike, apo çdo profesion apo detyrë tjetër 
profesionale, apo edhe zgjedhja apo emërimi në organet 
drejtuese apo mbikëqyrëse të institucioneve ose ndërmarrjeve 
fitimprurëse. 9
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Çfarë ndodh kur Presidenti 
mungon?         

Në rast se Presidenti është përkohësisht i 
paaftë të ushtrojë detyrat e tij, funksionin e tij 
e plotëson Ushtruesi i Detyrës së Presidentit. 
Kushtetuta nuk përcakton se çfarë ndodh në 
rastet kur: (i) mandati i Presidentit përfundon 
dhe Kuvendi nuk e ka zgjedhur Presidentin e 
ri; (ii) Presidenti jep dorëheqjen; (iii) Presidenti 
shkarkohet nga detyra; (iv) në rast të vdekjes 
së Presidentit; (v) ose kur pozicioni mbetet i 
lirë për arsye të tjera. Mungesa e dispozitave të 
qarta kushtetuese krijon gjithashtu paqartësi sa i 
përket vëllimit të kompetencave të Ushtruesit të 
Detyrës së Presidentit. Zbrazëtirat aktuale mund 
të ngrisin çështje të reja në të ardhmen, prandaj 
përfshirja e disa dispozitave të reja kushtetuese 
dhe/ose ligjore mund t’i qartësojë këto çështje.

(1) Kryer ja e detyrave në rast të mungesës së përkohshme ose ndërprer jes së 
mandatit të Presidentit

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të përcaktojë shprehimisht 
se Kryetari i Kuvendit do të jetë Ushtruesi i Detyrës së Presidentit 
në rastet kur:

o Presidenti është përkohësisht i paaftë për të përmbushur detyrat 
e tij/saj;

o mandati i Presidentit përfundon dhe Kuvendi nuk e ka zgjedhur 
Presidentin e ri;

o Presidenti jep dorëheqjen;

o Presidenti shkarkohet nga detyra;

o në rast vdekjeje; ose

o për arsye të tjera posti i Presidentit mbetet i lirë.

Kjo dispozitë mund të plotësohet me përcaktimin e rregullave të 
mëposhtme:

a) Në rast të mungesës së përkohshme të Presidentit dhe nëse 
Presidenti nuk mund të rifillojë detyrën brenda gjashtë (6) muajve, 
Kuvendi duhet të fillojë menjëherë procedurën për zgjedhjen e 
Presidentit të ri;

b) Nëse mandati i Presidentit mbetet i lirë, Kuvendi duhet të fillojë 
menjëherë procedurat për zgjedhjen e Presidentit të ri.

(2) Përgjegjësitë dhe kompetencat e Ushtruesit të Detyrës së Presidentit

● Në rast të pamundësisë së ndryshimeve kushtetuese, Ushtruesi i 
Detyrës së Presidentit do të ushtrojë përgjegjësitë dhe kompetencat 
e Presidentit, por të drejtat e Ushtruesit të Detyrës do të jenë ato të 
cilat i takojnë sipas funksionit për të cilin është zgjedhur (Kryetarit 
të Kuvendit);

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të përcaktojë se: 
‘Ushtruesi i Detyrës së Presidentit ka përgjegjësitë, kompetencat 
dhe funksionet e Presidentit’. Gjithashtu, kjo dispozitë mund të 
obligojë që Kryetari i Kuvendit të betohet përpara se të pranojë 
funksionin e Ushtruesit të Detyrës së Presidentit;

● Një ndryshim alternativ kushtetues mund të realizohet përmes 
renditjes së përgjegjësive dhe kompetencave të Ushtruesit të 
Detyrës së Presidentit, gjatë kohës kur Presidenti përkohësisht nuk 
është në gjendje të ushtrojë detyrat e tij, ose në rastet kur pozita 
mbetet e lirë.

Këto alternativa mund të pasqyrohen në Kushtetutë, ose në 
legjislacionin përkatës, p.sh. Ligjin për Presidentin apo Rregulloren 
e Kuvendit.

10

Çfarë përbën një shkelje të rëndë 
të Kushtetutës nga Presidenti?    
Kushtetuta parasheh se “shkelja e rëndë” e 
Kushtetutës është një nga arsyet e shkarkimit 
të Presidentit, mirëpo nuk përcakton kuptimin 
e këtij termi. Kuptimi varet nga interpretimi i 
Gjykatës Kushtetuese e cila, pasi vlerëson faktet 
e secilit rast, konstaton nëse ka pasur shkelje 
dhe e përcakton nëse ajo shkelje ishte e rëndë. 
Përderisa shumë vende të tjera ndjekin të njëjtin 
model, do të ishte e dobishme që, Kushtetuta 
ose ligji, të përcaktojnë një prag apo disa kritere 
që e bëjnë serioze një shkelje kushtetuese.

● Në rast se nuk bëhen ndryshime në Kushtetutë, Gjykata do të 
duhet të vazhdojë të interpretojë -nga rasti në rast- se çfarë përbën 
‘shkelje të rëndë’ të Kushtetutës.

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të përcaktojë shprehimisht 
rrethanat ose veprimet dhe mosveprimet e Presidentit që përbëjnë 
shkelje të rëndë të Kushtetutës.

● Ndryshimet kushtetuese mund të autorizojnë Kuvendin që të 
përcaktojë -me ligj- situatat apo veprimet dhe mosveprimet e 
Presidentit që përbëjnë ‘shkelje të rëndë’ të Kushtetutës.

11
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Ndërhyrja e Qeverisë në 
kompetencat e Kuvendit për 
rregullimin e pagave të pozitave 
specifike qeveritare, funksionarëve 
të lartë të shtetit dhe vartësve        

Në mungesë të një ligji të veçantë për pagat 
në sektorin publik dhe dispozitave të qarta 
kushtetuese, lind pyetja nëse, dhe nëse po, deri 
në çfarë mase Qeveria mund të rregullojë ose 
të rrisë pagat e pozitave të caktuara qeveritare. 
Është gjithashtu e diskutueshme se deri në çfarë 
mase Kuvendi mund t’i besojë Qeverisë, që 
me ligj të rregullojë pagat e pozitave specifike 
qeveritare. Opinioni i Komisionit të Venecias 
për projektligjin për pagat në sektorin publik 
dhe shembujt e vendeve të tjera që rregullojnë 
pagat me ligje dhe rregullore, duhet të përbëjnë 
bazën për ndryshimet e ardhshme kushtetuese 
dhe/ose ligjore.  

● Kushtetuta mund të përfshijë një dispozitë të re e cila 
shprehimisht përcakton se çdo veprim dhe vendim i qeverisë 
duhet të ketë një bazë ligjore specifike në Kushtetutë ose ligj.

● Përndryshe, një dispozitë e re kushtetuese mund të 
përcaktojë se pagat dhe shpërblimet e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve duhet të rregullohen me një ligj të miratuar nga 
Kuvendi dhe të mos jenë subjekt i rregullimit të drejtpërdrejtë 
apo të tërthortë nga Qeveria.

12

Partia politike ose koalicioni që ka 
të drejtë të formojë Qeverinë     

Kushtetuta parasheh që “partia politike 
apo koalicioni që ka fituar shumicën në 
Kuvend” mund të propozojë një kandidat 
për Kryeministër, pa sqaruar nëse kjo duhet 
të jetë shumicë absolute apo relative. Për 
më tepër, Kushtetuta nuk e definon as rolin 
e Presidentit në përcaktimin e kësaj partie 
apo koalicioni. Pavarësisht interpretimit të 
Gjykatës Kushtetuese, kjo procedurë ka nevojë 
të rregullohet me dispozita të reja dhe të qarta 
kushtetuese, në mënyrë që të shmangen vonesat 
në formimin dhe funksionimin e institucioneve. 

● Neni 95(1) mund të riformulohet si vijon: “Pas zgjedhjeve, 
Presidenti i Republikës së Kosovës i propozon Kuvendit 
kandidatin për Kryeministër, në konsultim me partinë politike 
ose koalicionin që ka fituar numrin më të madh të ulëseve 
në Kuvend”. Ky formulim do të pasqyronte interpretimin e 
Gjykatës dhe do të bënte të qartë se edhe shumica relative 
mjafton për t’i dhënë të drejtën një partie ose koalicioni të 
propozojë kandidatin për Kryeministër;

● Neni 95(4) i Kushtetutës mund të mbetet i pandryshuar, por 
të zbatohet sipas interpretimit të Gjykatës;

● Për një ndryshim të mundshëm të Kushtetutës, mund të 
konsiderohet modeli i përdorur nga kushtetuta greke ose 
ajo bullgare. Kështu, neni 95(4) mund të përcaktojë: “Nëse 
përbërja e propozuar e Qeverisë nuk merr shumicën e 
nevojshme të votave, Presidenti i Republikës së Kosovës, 
brenda dhjetë (10) ditësh, emëron një kandidat tjetër për 
Kryeministër nga partia e dytë më e madhe në Kuvend, 
sipas të njëjtës procedurë. Nëse as herën e dytë nuk zgjedhet 
Qeveria, atëherë Presidenti i Republikës së Kosovës shpall 
zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se dyzet (40) 
ditë nga dita e shpalljes së tyre”.

13
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Procedura dhe kompetencat e 
Presidentit për të emëruar një 
kandidat të ri për Kryeministër 
pas votimit të suksesshëm të 
mosbesimit        

Kosova ka adaptuar modelin destruktiv të votimit 
të mosbesimit me zgjedhjen e njëkohshme të 
Qeverisë së re, dhe kjo është në përputhje me 
praktikën e vendeve të tjera si Austria, Kroacia, 
Mali i Zi dhe Serbia. Megjithatë, Kushtetuta 
lë disa çështje të patrajtuara, duke përfshirë 1) 
kompetencën e Presidentit për të propozuar 
një kandidat për Kryeministër pas votimit të 
suksesshëm të mosbesimit, 2) procedurën që 
duhet ndjekur për formimin e qeverisë së re, dhe 
3) nëse Presidenti duhet të shpërndajë Kuvendin 
pas votimit të suksesshëm të mosbesimit. 
Ndryshimet e mundshme kushtetuese mund 
të plotësojnë këto zbrazëtira dhe të sigurojnë 
procedura efikase.

(1) Parimi i bashkëpunimit me mirëbesim 

● Kushtetutës mund t’i shtohet një dispozitë e re e cila, në 
përputhje me interpretimin e Gjykatës, përcakton në mënyrë 
shprehimore parimin e bashkëpunimit me mirëbesim.

(2) Afatet për nominimin dhe mandatimin e kandidatit për Kryeministër 
pas votimit të suksesshëm të mosbesimit

● Në rast se nuk ka ndryshime kushtetuese, interpretimi i 
Gjykatës duhet të zbatohet si udhërrëfyes (d.m.th., formimi 
i qeverisë për të siguruar funksionimin efektiv dhe pa vonesa 
të institucioneve);

● Dispozitat e reja kushtetuese mund të përcaktojnë afate të 
qarta për emërimin e kandidatit për Kryeministër.

(3) Reformimi i votës së mosbesimit

● Dispozita të reja kushtetuese mund të parashikojnë afatin/
kufirin, mandatin dhe përgjegjësinë e Qeverisë në largim, 
derisa Kuvendi të zgjedhë një Qeveri të re.

● Si mundësi tjetër, modeli destruktiv i votës së mosbesimit 
do të mund të zëvendësohej me modelin konstruktiv votës 
së mosbesimit. Ky model do të siguronte shumicë të re 
parlamentare pa krijuar kriza dhe zbrazëtira institucionale dhe 
do të mundësonte formimin më të shpejtë të qeverisë së re.

14

Barazia gjinore dhe kuotat gjinore 
për anëtarët e Qeverisë

Kushtetuta përmban standarde të njohura 
ndërkombëtarisht për barazinë gjinore, por 
nuk parasheh kuota për përfaqësimin gjinor në 
institucionet e Kosovës. Megjithëse ekziston 
një kornizë mjaft solide kushtetuese dhe 
institucionale për barazinë gjinore, përfaqësimi 
i grave në pozitat vendimmarrëse mbetet një 
sfidë në praktikë. Prandaj, Kushtetuta ose 
ligji duhet të vendosin rregulla të qarta dhe të 
shtyjnë përpara synimin për vendosjen e një 
kuote prej të paktën 40% për përfaqësim të 
gjerë institucional të balancuar midis grave dhe 
burrave. Nga ana tjetër, duhen vendosur masa 
të forta afirmative për të rritur përfaqësimin e 
grave në institucionet publike, veçanërisht aty ku 
ende ka zbrazëtira të mëdha.

● Kushtetuta ose ligji mund të parashikojnë një kuotë gjinore 
prej së paku 40% për një përfaqësim të gjerë institucional të 
balancuar mes grave dhe burrave. Kjo kuotë do të zbatohej 
edhe sa i përket përbërjes së Qeverisë, përkatësisht për 
përzgjedhjen e ministrave dhe zëvendësministrave të saj. 
Organet legjislative dhe ekzekutive duhet të synojnë miratimin 
e rekomandimeve të Komisionit të Venecias për kuotën 
gjinore.

● Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Ligji për Partitë 
Politike duhet të ndryshohen në atë mënyrë që t’i përshtaten 
amendamentit të mundshëm kushtetues që përcakton një 
kuotë të re prej 40%, me synimin e vazhdueshëm për një 
kuotë prej 50%, në përputhje me rekomandimet e Komisionit 
të Venecias. Ky mund të jetë një hap pozitiv për konsolidimin 
e legjislacionit në këtë fushë. Gjendja faktike mund të 
ndryshohet edhe me ndryshimin e ligjeve, pa pasur nevojë të 
priten ndryshime kushtetuese.

● Në rast se nuk arrihen ndryshime kushtetuese apo të ligjeve 
përkatëse, atëherë duhet të vendosen masa të forta afirmative. 
Zbatimi efikas i tyre do të rriste pjesëmarrjen e grave në 
institucionet publike, veçanërisht aty ku ende ekzistojnë 
dallime të mëdha në përfaqësimin gjinor.
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Përbërja e Qeverisë dhe 
kompetencat e Qeverisë në 
Largim  

Në mungesë të dispozitave kushtetuese, mbetet 
e paqartë se cila duhet të jetë përbërja numerike 
e Qeverisë dhe sa shtrihen kompetencat e 
Qeverisë në Largim. Në përpjekje për të 
adresuar këto çështje, fillimisht në vitin 2020 
dhe më pas në vitin 2021, u hartua një ligj i ri 
për Qeverinë, mirëpo i njëjti nuk pati rezultat. 
Komisioni i Venecias ofroi një analizë të dy 
projektligjeve dhe dha udhëzime që duhen 
ndjekur gjatë rregullimit të këtyre çështjeve. 
Sipas Komisionit, ose Kushtetuta ose ligji duhet 
(i) të përcaktojnë në mënyrë eksplicite kriteret 
për madhësinë e Qeverisë; dhe (ii) të përcaktojnë 
qartë fushëveprimin e Qeverisë në Largim.

● Në rast se nuk bëhen ndryshime kushtetuese, Qeveria duhet 
të zbatojë plotësisht rekomandimet e Komisionit të Venecias. 
Ajo fillimisht duhet të vendosë kritere të qarta me ligj dhe më 
pas me akt të brendshëm për përcaktimin e madhësisë dhe 
strukturës së Qeverisë.

● Në të kundërt, neni 96(2) i Kushtetutës mund të ndryshohet 
në atë mënyrë që t’i lejojë Qeverisë përcaktimin e madhësisë 
dhe përbërjes së saj me ligj.

● Një mundësi tjetër do të ishte që madhësia e qeverisë të 
përcaktohet duke ndjekur një formulë të qartë (X+/ 3). 
Megjithatë, çdo kandidat për kryeministër duhet të ketë lirinë 
që të rrisë ose zvogëlojë numrin e ministrave në përputhje me 
objektivat e politikës, programin e qeverisë dhe agjendat e saj, 
dhe kjo më pas duhet të miratohet nga Kuvendi. Përveç kësaj, 
kriteret e rëndësishme objektive për përcaktimin e madhësisë 
së qeverisë duhet të mbulojnë dhe rregullojnë të gjitha nevojat 
sektoriale të Kosovës dhe programin e kandidatit fitues, apo 
atij që e formon qeverinë.

● Ligji, apo një akt i brendshëm, duhet të kufizojë numrin 
e zëvendëskryeministrave dhe t’u caktojë atyre qartë detyrat 
dhe mandatin.

● Çdo ligj apo rregullore e re duhet të garantojë përfaqësim 
të plotë dhe të kënaqshëm të komuniteteve në përputhje me 
frymën e Kushtetutës.

● Një ligj i ri për qeverinë duhet të përcaktojë mandatin dhe 
kompetencat e qeverisë në largim.
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Emërimi i anëtarëve të Komisionit 
Qendror të Zgjedhjeve 

Çështja e termit “grupi më i madh parlamentar” 
u ngrit për herë të dytë para Gjykatës 
Kushtetuese, në lidhje me emërimin e anëtarëve 
të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ). 
Sipas Kushtetutës, gjashtë anëtarë të KQZ-
së emërohen në bazë të propozimit të gjashtë 
grupeve më të mëdha parlamentare, pa 
specifikuar se cilat janë ato grupe në praktikë. 
Pavarësisht rikonfirmimit të Gjykatës se grupet 
më të mëdha parlamentare janë ato që kanë 
fituar më shumë vende në zgjedhje, mbetet e 
domosdoshme që të parashihen dispozita të 
qarta kushtetuese për të shmangur dyshimet 
e përsëritura në të ardhmen. Kushtetuta është 
gjithashtu e paqartë se çfarë ndodh në praktikë 
kur në Kuvend përfaqësohen më pak se gjashtë 
grupe parlamentare. Ajo po ashtu nuk adreson 
rrezikun e mbipërfaqësimit në KQZ, qoftë të 
partive në pushtet, qoftë të partive opozitare, 
për sa kohë që përbërja e KQZ-së merr parasysh 
vetëm përfaqësimin e grupeve parlamentare. 
Kështu, alternativa të ndryshme mund të 
konsiderohen për adresimin e këtyre çështjeve 
përmes ndryshimeve të ardhshme kushtetuese.

● Një dispozitë e re kushtetuese do të mund të përcaktonte 
që Presidenti i vendit, përveç kryetarit, emëron zyrtarisht të 
gjithë anëtarët e KQZ-së, pas nominimit të tyre nga grupet më 
të mëdha parlamentare.

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të përkufizojë termin 
‘grupi më i madh parlamentar’, në përputhje me interpretimin 
e Gjykatës Kushtetuese.

● Mund të përfshihen dispozita të reja kushtetuese apo ligjore 
të cilat sqarojnë procedurën për emërimin e anëtarëve të 
KQZ-së në rast se në Kuvend janë më pak se gjashtë (6) grupe 
parlamentare të përfaqësuara. Ndryshe, Kushtetuta mund të 
përcaktojë se procedura do të rregullohet me ligj, gjegjësisht 
me Rregulloren e Kuvendit, ose me Ligjin për Zgjedhjet e 
Përgjithshme.

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të sqarojë se në rast se 
ka dy ose më shumë parti, koalicione ose iniciativa qytetare 
nga një komunitet jo-shumicë me ulëse të rezervuara në 
Kuvend, ajo që ka rezultatin më të lartë zgjedhor ka të drejtë 
të emërojë anëtarin e KQZ-së.

● Dispozitat e reja kushtetuese duhet të trajtojnë balancën në 
përfaqësimin e partive qeverisëse dhe opozitës në KQZ, në 
përputhje me shembujt e vendeve të tjera.
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III. GJYKATA KUSHTETUESE 

Juridiksioni i Gjykatës Kushtetuese 
për të trajtuar “çështjet kushtetuese” 
për interpretimin e Kushtetutës.  

Si Presidenti, ashtu edhe Qeveria, kanë të drejtë 
t’i referojnë Gjykatës Kushtetuese “çështje 
kushtetuese”. Në mungesë të një përkufizimi 
kushtetues të këtij termi, Presidenti dhe Qeveria 
e interpretuan atë, për disa vite, në një mënyrë që 
do t’u mundësonte atyre që t’i kërkojnë Gjykatës 
Kushtetuese interpretimin e dispozitave 
kushtetuese pa ndonjë kontest apo konflikt 
konkret. Për një kohë, ekzistonte një tendencë 
në rritje për të shfrytëzuar autoritetin e Gjykatës 
Kushtetuese për dhënien e opinioneve këshilluese 
dhe praktika e Gjykatës Kushtetuese nuk ka 
qenë konsistente lidhur me pranueshmërinë e 
kërkesave të tilla. Pas disa viteve gjatë të cilave 
Gjykata Kushtetuese lejoi vlerësimin kushtetues 
të këtyre kërkesave, ajo ndryshoi qasjen e saj 
dhjetë vjet më vonë dhe arriti në përfundimin 
se nuk mund të interpretojë Kushtetutën nëse 
nuk ka një konflikt konkret. Ndryshimi i tillë i 
papritur në praktikën e Gjykatës Kushtetuese 
rrezikon konsistencën në praktikën gjyqësore 
dhe sigurinë juridike. Neni 113 i Kushtetutës 
duhet të sigurojë më shumë qartësi sa i përket 
juridiksionit të Gjykatës Kushtetuese.

● Një dispozitë e re kushtetuese do të mund të përcaktonte 
në mënyrë shprehimore që Presidenti dhe Qeveria mund të 
paraqesin kërkesa në Gjykatë Kushtetuese vetëm në bazë të 
nenit 113 të Kushtetutës.

● Dispozita të reja kushtetuese mund t’i lejojnë Presidentit 
dhe Qeverisë që, në rrethana të caktuara, t’i referojnë Gjykatës 
çështje edhe jashtë fushëveprimit të nenit 113. Ky rregull 
do mund të zgjerohej edhe te palët e tjera të autorizuara. 
Megjithatë, duhet të bëhet e qartë se kjo kompetencë është 
vetëm një përjashtim. Vendosja e një dispozite të tillë mund 
të jetë e arsyeshme, marrë parasysh evoluimin e praktikës 
gjyqësore dhe jurisprudencës së Gjykatës me kalimin e kohës. 
Në këtë rast, Kushtetuta do të duhej të përcaktonte kriteret 
për përjashtim apo devijim nga norma.

● Si parakusht bazë, përgjigjja e Gjykatës mund të jetë 
diskrecionale, ashtu që të vendosë në bazë të kritereve 
kushtetuese nëse do të japë një mendim këshillues. Kritere 
të tilla mund të përfshijnë – minimalisht, (i) nëse çështjet 
e ngritura janë të natyrës kushtetuese; (ii) nëse bien jashtë 
objektit të nenit 113 të Kushtetutës; (iii) nëse ato mund të 
rrezikojnë rendin kushtetues nëse nuk adresohen; dhe (iv) 
nëse nuk ka asnjë institucion tjetër në vend që mund ta 
adresojë atë çështje.
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Juridiksioni i Gjykatës Kushtetuese 
sa i përket  kushtetutshmërisë së 
marrëveshjeve ndërkombëtare

Kushtetuta parasheh kontrollin ex-post 
të kushtetutshmërisë së marrëveshjeve 
ndërkombëtare. Në këtë rast, objekt i shqyrtimit 
nuk është vetë përmbajtja e marrëveshjes, 
por akti i ratifikimit të saj. Disa vende të tjera 
lejojnë gjithashtu kontrollin ex-ante, i cili lejon 
vlerësimin e kushtetutshmërisë së përmbajtjes së 
marrëveshjes ndërkombëtare, para ratifikimit të 
saj. Diskutimet mbi amendamentet e ardhshme 
kushtetuese mund të parashohin alternativa për 
ndryshime të mundshme në Kushtetutë ose në 
praktikën e Gjykatës ashtu që të lejohet edhe 
kontrolli ex-ante, në përputhje me praktikat e 
disa vendeve të tjera si Gjermania dhe Irlanda.

●  Një dispozitë e re kushtetuese do të mund të përcaktonte 
juridiksionin e Gjykatës për të vlerësuar kushtetutshmërinë 
e përmbajtjes së marrëveshjeve ndërkombëtare. Neni 113 
i Kushtetutës do të duhej të ndryshohej ashtu që t’ia njohë 
Gjykatës kompetencën për të vlerësuar kushtetutshmërinë e 
marrëveshjeve ndërkombëtare para ratifikimit të tyre.

●  Një mundësi tjetër do të ishte që, për marrëveshjet 
për të cilat kërkohet ratifikimi, të parashihet kontrolli i 
kushtetutshmërisë edhe para nënshkrimit të vetë marrëveshjes 
ndërkombëtare. Përparësi e kësaj do të ishte ndërtimi i 
sigurisë politike dhe juridike, duke qenë se Gjykata do të ishte 
deklaruar me vlerësimin e saj, përpara se përfaqësuesit politik 
të nënshkruanin traktatin ndërkombëtar.

●  Në rast se vie në shprehje rregullimi me Kushtetutë 
i kontrollit ex-ante, atëherë do të duhej paraparë edhe 
kufizime, p.sh. kërkesën për kontroll ex ante apo vlerësim 
të përmbajtjes së marrëveshjes ndërkombëtare do mund ta 
paraqisnin një numër i kufizuar i palëve të autorizuara ose një 
numër simbolik i deputetëve, lidhur me dispozita të caktuara 
themelore të Kushtetutës.
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Kriteret për interpretimin e 
Kushtetutës

Në mungesë të kritereve të qarta për interpretimin 
e Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese përdor 
metoda të ndryshme interpretimi sipas gjykimit 
të saj në secilin rast. Rregull i përgjithshëm 
kushtetues është se Gjykata Kushtetuese duhet 
të interpretojë të drejtat dhe liritë e njeriut në 
përputhje me praktikën gjyqësore të Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ). 
Praktika aktuale shmang rrezikun e kufizimit 
të tepruar të lirisë së vlerësimit të Gjykatës në 
interpretimin e Kushtetutës. Nga ana tjetër, 
interpretimi jo i duhur mund të ketë pasoja 
të gjera juridike dhe politike që nuk synohen 
nga Kushtetuta. Prandaj, Gjykata Kushtetuese 
duhet të jetë e kujdesshme në interpretimin e 
Kushtetutës dhe duhet t’i referohet praktikës 
gjyqësore të GJEDNJ-së duke analizuar raste të 
ngjashme dhe rrethanat e tyre specifike faktike, 
si dhe të konsiderojë aplikimin e metodave të 
interpretimit që GJEDNJ ka përdorur në secilën 
prej tyre.

Në rast të ndryshimeve kushtetuese, Kushtetuta 
mund të përfshijë në mënyrë shprehimore 
parimet e përgjithshme themelore të Këshillit 
të Evropës për interpretim, si parimin e 
demokracisë, mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
dhe shtetit të së drejtës.

● Në rast se nuk bëhen ndryshime në Kushtetutë, Gjykata 
duhet të zbatojë metodat e interpretimit që i konsideron 
të përshtatshme, por gjithnjë duke respektuar parimet e 
përgjithshme që definojnë rendin kushtetues të Kosovës.

● Në rast se konsiderohet ndryshimi i Kushtetutës, një 
dispozitë e re kushtetuese do të mund të përcaktonte 
shprehimisht standarde për interpretim kushtetues, për 
të siguruar interpretim të drejtë dhe për të vendosur një 
standard për vlerësimin e vendimeve të Gjykatës në procesin e 
politikave publike. Këtu do të përfshiheshin metodat specifike 
të aplikuara nga GJEDNJ në raste të ngjashme, si dhe parimet 
e përgjithshme themelore të Këshillit të Evropës, të përfshira 
në Kushtetutë, duke përfshirë parimin e demokracisë, 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit.
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Kufijtë e ndryshimit të Kushtetutës

Kushtetuta nuk përcakton vlerat, parimet, 
kriteret apo normat specifike dhe të qarta që do 
të vendosnin kufizime lidhur me disa ndryshime 
apo modifikime të Kushtetutës. Përderisa 
Kushtetuta u referohet dispozitave të Kapitullit 
II mbi të Drejtat dhe Liritë Themelore si 
kufizime të ndryshimit të Kushtetutës, Gjykata 
Kushtetuese shqyrtoi gjithashtu Kapitujt I dhe 
III mbi Dispozitat Themelore dhe të Drejtat 
e Komuniteteve dhe anëtarëve të tyre kur 
vlerësoi kushtetutshmërinë e një amendamenti 
të propozuar kushtetues. Për shkak të këtyre 
zbrazëtirave, ndryshimet e mundshme 
kushtetuese mund të sjellin më shumë qartësi dhe 
të parandalojnë dykuptimësitë në të ardhmen.

● Nuk duhet të ketë kufizime për amendamentet kushtetuese, 
përveç atyre që burojnë nga Kapitulli II i Kushtetutës dhe 
atyre që i ka përcaktuar Gjykata me interpretimin e saj;

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të kodifikojë 
interpretimin e Gjykatës që përmban dispozitat themelore të 
Kushtetutës dhe të drejtat e komuniteteve gjatë vlerësimit të 
kushtetutshmërisë së një amendamenti të Kushtetutës.

● Një tjetër mundësi do të ishte përcaktimi i një liste të qartë 
të vlerave dhe parimeve nga të cilat nuk mund të devijohet 
me rastin e propozimeve të amendamenteve kushtetuese 
ose të parashihet një dispozitë e veçantë kushtetuese, e cila 
në mënyrë shprehimore përcakton se vlerat kushtetuese 
përcaktojnë kufijtë për çdo ndryshim të Kushtetutës.
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HYRJE
Kushtetuta e Republikës së Kosovës (“Kushtetuta”) u miratua në prill të vitit 2008, 
disa muaj pasi Kosova shpalli pavarësinë e saj, dhe hyri në fuqi në qershor të po atij 
viti. Ky proces i shpejtë i miratimit ndodhi pas rrethanave të jashtëzakonshme që 
mbizotëruan në Kosovë për dekada të tëra.

Kushtetuta u miratua pas Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme, 
e cila buronte nga Rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara (OKB) e vitit 1999. Pasi 
përpjekjet e bashkësisë ndërkombëtare për një zgjidhje politike ndërmjet Kosovës 
dhe Serbisë dështuan, Kuvendi i Kosovës miratoi Deklaratën e Pavarësisë në shkurt 
të vitit 2008.

Kushtetuta pasqyroi përkushtimin e Kosovës, sipas Deklaratës së Pavarësisë, për të 
qenë republikë demokratike, laike dhe multietnike që garanton mbrojtje të barabartë 
me ligj për të gjithë qytetarët dhe komunitetet e saj, duke respektuar të drejtat 
e tyre njerëzore dhe liritë themelore. Ajo gjithashtu ka inkorporuar Propozimin 
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës të propozuar nga i Dërguari 
Special i OKB-së, Martti Ahtisaari dhe të miratuar nga Sekretari i Përgjithshëm i 
OKB-së në vitin 2007 (“Plani i Ahtisaarit”).

Plani i Ahtisaarit ofronte një propozim për zgjidhjen e konfliktit ndërmjet Kosovës 
dhe Serbisë, që përfshinte pavarësinë e Kosovës nga Serbia përmes mbikëqyrjes së 
përkohshme ndërkombëtare, së bashku me garancitë institucionale dhe ligjore për 
mbrojtjen e interesave të komuniteteve pakicë në Kosovë. Megjithatë, plani nuk u 
hodh për votim në Këshillin e Sigurimit të OKB-së për shkak të parashikimeve se 
disa anëtarë të përhershëm të Këshillit nuk do ta miratonin atë. Prandaj, Kosova i 
ka inkorporuar obligimet e saj sipas këtij plani në tekstin e Kushtetutës.

Në kohën e miratimit të saj,  Kushtetuta i shërbeu qëllimit të saj për vendosjen 
e themeleve kushtetuese të shtetit të ri, për krijimin e institucioneve qeverisëse 
të bazuara në shtetin e së drejtës dhe respektimin e të drejtave të njeriut, si dhe 
për ruajtjen e parimeve dhe vlerave themelore. Ajo pasqyron përvojën e popullit 
të Kosovës me shkeljet sistematike të të drejtave të njeriut, diskriminimin etnik 
dhe privimin nga të drejtat politike. Prandaj, dispozitat e saj duhet të lexohen dhe 
kuptohen brenda kontekstit politik që ekzistonte në kohën kur u miratua.

Me kalimin e kohës dhe gjatë zbatimit të Kushtetutës nga institucionet, u shfaqën 
konteste politike dhe kushtetuese. Vështirësitë në interpretimin dhe zbatimin e 
shumë dispozitave kushtetuese krijuan kriza të ndryshme institucionale, kërkuan 
interpretime të vazhdueshme nga Gjykata Kushtetuese (“Gjykata”) dhe ngritën 
debate politike dhe shoqërore. Kjo tregon se sot, më shumë se një dekadë pas 
miratimit të Kushtetutës, është koha e duhur për të shqyrtuar dhe diskutuar për 
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nevojën e ndryshimeve kushtetuese.

Gjykata sqaroi disa nga çështjet kontestuese përmes interpretimit të Kushtetutës, 
në disa raste të rëndësishme gjyqësore, por shumë prej tyre, shpërfaqën edhe çështje 
të tjera dhe zbrazëtira kushtetuese që mbeten problem edhe sot e kësaj dite. Kosova 
duhet të bëjë përpjekje me të gjitha kapacitetet e saj, që të adresojë nevojën për 
ndryshime kushtetuese në mënyrë që të eliminohen paqartësitë, të shmangen krizat 
e ardhshme institucionale dhe në përgjithësi të forcohet sundimi i ligjit, siguria 
juridike dhe stabiliteti institucional. Ky do të ishte një hap i rëndësishëm në rrugën 
e Kosovës drejt integrimit dhe konsolidimit të plotë.

Kjo analizë adreson gjithsej 21 çështje, disa prej të cilave përmbajnë edhe nën-çështje 
të tjera. Ato trajtojnë mangësitë e identifikuara të Kushtetutës, përveç dispozitave 
për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e komuniteteve. Këto të fundit janë dëshmuar 
të jenë më pak problematike dhe, në fund të fundit, u nënshtrohen zhvillimeve dhe 
interpretimeve të vazhdueshme nga praktika e obliguar me Kushtetutë e Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ). Megjithatë, kjo nuk përjashton 
nevojën që në të ardhmen të vlerësohen edhe aspekte të Kushtetutës lidhur me të 
drejtat e njeriut dhe funksionimin e institucioneve në ndërlidhje me respektimin 
dhe mbrojtjen e atyre të drejtave.

Kushtetutës i mungon një sistem i qartë i ligjeve, pasi nuk përcakton llojet e 
ndryshme të akteve juridike dhe nuk trajton se çfarë lloj akti juridik specifik ka 
epërsi mbi cilat norma. Ajo, po ashtu, nuk rregullon statusin e akteve të organizatave 
ndërkombëtare dhe vendimeve të gjykatave ndërkombëtare. Për adresimin e këtyre 
zbrazëtirave, kërkohet një terminologji konsistente e akteve juridike dhe hierarki 
normative e përcaktuar qartë, e cila do të ruante parimin e ligjshmërisë.

Funksionimi i mirëfilltë i institucioneve forcon sigurinë e përgjithshme juridike dhe 
politike në vend. Megjithatë, për shkak të zbrazëtirave dhe paqartësive, mungon 
një bazë e mirë kushtetuese dhe ligjore për to. Kushtetuta është e paqartë në disa 
aspekte të punës së Kuvendit, veçanërisht sa u përket procedurave të votimit dhe 
vendimmarrjes. Mungojnë dispozita të qarta kushtetuese lidhur me çështjet që 
kanë të bëjnë me zgjedhjen e Presidentit dhe Qeverisë, si dhe fushëveprimin e 
kompetencave të tyre. Kjo solli shumë paqartësi në praktikë ndër vite dhe shkaktoi 
probleme të ndryshme institucionale. Mospërputhjet në Kushtetutë, ligje dhe në 
praktikën e Gjykatës kërkojnë ndërhyrje në dispozitat që trajtojnë, ndër të tjera, 
autoritetet që mund të lidhin marrëveshje ndërkombëtare, mungesën dhe shkarkimin 
e Presidentit, kompetencat dhe përbërjen e Qeverisë, dhe konfliktin e mundshëm 
mes këtyre kompetencave. Dispozitat kushtetuese për barazinë gjinore po ashtu 
nuk nuk zbatohen plotësisht në praktikë dhe kjo reflektohet në përfaqësimin 
joproporcional të grave dhe burrave në institucione.
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Kushtetuta nuk është mjaftueshëm e qartë edhe për sa i përket punës së Gjykatës 
dhe shtrirjes së juridiksionit të saj. Kjo shkaktoi paqartësi në praktikën e Gjykatës 
veçanërisht në trajtimin e çështjeve kushtetuese, kushtetutshmërinë e marrëveshjeve 
ndërkombëtare dhe amendamentet e propozuara kushtetuese. Kushtetuta gjithashtu 
nuk ofron kritere të qarta për interpretimin e Kushtetutës nga Gjykata.

Kjo analizë synon të ofrojë një vlerësim gjithëpërfshirës të këtyre çështjeve 
kushtetuese. Ajo identifikon zbrazëtirat në Kushtetutë dhe propozon një dizajn të ri 
kushtetues, që u përshtatet kërkesave të një sistemi juridik të drejtë dhe funksional.

Megjithëse analiza fokusohet kryesisht në Kushtetutë, ajo pashmangshmërisht 
ndërlidhet me disa ligje me rëndësi parësore dhe kushtetutshmërinë e tyre. Për më 
tepër, gjersa praktika gjyqësore paraqitet si burim i rëndësishëm për të analizuar 
çështjet kushtetuese, analiza shkon përtej kësaj. Ajo trajton çështje që mund t’i 
nënshtrohen interpretimit nga Gjykata edhe në të ardhmen dhe ofron rekomandime 
konkrete dhe praktike.

Përtej Kushtetutës, kjo analizë trajton ligje dhe akte të tjera juridike. Ndryshimet 
kushtetuese do të mund të kërkojnë edhe ndryshimin e ligjeve të caktuara, për 
të siguruar përputhshmëri me Kushtetutën. Po ashtu, ligjet mund të ndryshojnë 
pavarësisht ndryshimeve kushtetuese, duke mos shkelur Kushtetutën. Edhe në 
mungesë të ndryshimeve në Kushtetutë, ndryshimi i ligjeve përkatëse mund të 
plotësojë disa zbrazëtira juridike.

Zgjidhja e problemeve në tekstin e Kushtetutës dhe zbatimin e saj mund të bëhet në 
mënyra të ndryshme. Praktikat dhe opinionet e akterëve përkatës mund të rezultojnë 
në rekomandime të ndryshme për një çështje. Një konsensus i gjerë politik mund të 
kërkojë gjithashtu një spektër më të gjerë zgjidhjesh. Shumëllojshmëria e opsioneve, 
së bashku me analizën gjithëpërfshirëse të çdo çështjeje, mund të hapë një debat të 
mirëfilltë dhe produktiv për përmirësimin e Kushtetutës dhe/ose ligjeve.
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STRUKTURA DHE METODOLOGJIA
Analiza e secilës çështje fillon me identifikimin e zbrazëtirave kushtetuese dhe 
ligjore. Më pas vazhdon të përmbledhë praktikën gjyqësore përkatëse dhe të 
theksojë konkluzionet kryesore të nxjerra nga vendimet gjyqësore dhe nga 
opinionet e Komisionit të Venecias. Kjo pasohet nga një analizë krahasuese e 
çështjes, përfundimet dhe rekomandimet për ndryshime të mundshme kushtetuese 
dhe ligjore në të ardhmen.

Kjo analizë gjithëpërfshirëse bazohet në burime të ndryshme informacioni. 
Çështjet për shqyrtim janë identifikuar në bazë të praktikës gjyqësore përkatëse 
dhe diskutimeve me akterë relevant përmes intervistave dhe punëtorive. Secila 
çështje analizohet nga këndvështrime të ndryshme, duke përfshirë interpretimet 
e gjykatave, të drejtën ndërkombëtare, shembujt më të mirë nga vendet e tjera, 
situatën aktuale politike, si dhe nevojën e Kosovës për të forcuar sistemin e saj 
të drejtësisë dhe përparimin në rrugën e saj për t’u zhvilluar dhe për të ndërtuar 
institucione të qëndrueshme.

Çështja

Praktika gjyqësore dhe 
opinionet

Analiza krahasuese

Konkluzionet & 
Rekomandimet

● Identifikimi i problemit
● Dispozitat përkatëse kushtetuese dhe ligjore

● Vendimet e Gjykatës Kushtetuese dhe praktika gjyqësore ndërkombëtare
● Opinionet e Komisionit të Venecias

● Dispozitat përkatëse kushtetuese dhe ligjore të vendeve të tjera
● Krahasimi i praktikave të vendeve të tjera me Kosovën

● Konkluzione mbi situatën aktuale dhe problemet me të
● Alternativa për ndryshimet e ardhshme kushtetuese

Hulumtimi i literaturës 
ekzistuese (desk research)

Hulumtimet në terren

Praktika gjyqësore Opinionet e Komisionit 
të Venecias

Analizat krahasuese; 
praktikat dhe ligjet e 

shteteve të tjera

Intervista me përfaqesues nga:
- Shoqëria civile

- Akademia
- Ish-gjyqtarët

- Ambasadat/Zyra e BE-së
- Kuvendi

- Partitë Politike

Punëtori me ekspertë 
të fushës dhe përfaqë-

sues të institucioneve të 
Kosovës



Kushtetuta përmban parimet e kushtetutshmërisë dhe epërsisë së Kushtetutës. 
Ajo gjithashtu afirmon parimin e epërsisë së të drejtës ndërkombëtare ndaj ligjeve 
vendore. Megjithatë, Kushtetuta nuk definon llojet e ndryshme të akteve juridike dhe 
raportin mes tyre. Mungesa e terminologjisë së qartë dhe e një hierarkie normative e 
bën më të vështirë që autoritetet dhe individët ta kuptojnë lehtësisht sistemin juridik 
të vendit. Ndryshimet e ardhshme kushtetuese dhe/ose ligjore duhet të adresojnë 
këto zbrazëtira dhe të ofrojnë më shumë qartësi.

Tipologjia dhe hierarkia 
e normave në rendin 

kushtetues

I
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Çështja

Një sistem i qartë i ligjeve siguron zbatimin 
efikas të ligjit, si një nga gurthemelet e 
parimit të ligjshmërisë.1 Kushtetutës 
së Kosovës i mungon një sistem i tillë, 
pavarësisht se në dispozitat e saj ajo 
përmban parimin e kushtetutshmërisë 
dhe epërsisë së të drejtës ndërkombëtare 
ndaj ligjeve të vendit.

Kushtetuta afirmon epërsinë e saj ndaj ligjeve dhe akteve ligjore, por nuk përkufizon 
llojet e ndryshme të akteve juridike dhe hierarkinë normative, e as nuk përcakton se 
cilat akte juridike kanë epërsi mbi cilat norma. Po ashtu, marrëdhënia ndërmjet akteve 
normative, të veçanta, të jashtme dhe të brendshme është e padefinuar. Kështu, 
Kushtetuta nuk ka arritur të përcaktojë rregulla të rëndësishme për legjislacionin, 
duke përfshirë parimet kyçe mbi të cilat do të bazohej procesi i ligjbërjes. 

Megjithëse Kushtetuta radhit disa 
nga aktet e miratuara nga Kuvendi 
(ligjet, rezolutat dhe aktet e tjera të 
përgjithshme) duke përfshirë ligjet me 
interes vital, kjo listë nuk është as e plotë 

dhe as shteruese.2 Mund të argumentohet se ligjet me interes vital janë në kategori 
të barabartë juridike me ligjet e zakonshme që Kuvendi i miraton me shumicë të 
thjeshtë votash. Megjithatë, Kushtetuta parasheh një procedurë tjetër votimi për 
ligjet me interes vital.3

Kushtetuta është “akti më i lartë juridik i Republikës së Kosovës” dhe “Ligjet dhe 
aktet e tjera juridike duhet të jenë në pajtim me këtë Kushtetutë”. Këto parime njihen 
si “epërsia e kushtetutës”.4 Sidoqoftë, asnjë dispozitë kushtetuese nuk e përcakton 
se çka përfshijnë ‘aktet e tjera juridike’. Kuptimi, që rrjedh nga praktika e Gjykatës 
Kushtetuese (“Gjykata”), është se e drejta ndërkombëtare ose, më konkretisht, 
traktatet ndërkombëtare, përfshirë edhe aktet tjera juridike ndërkombëtare, 
konsiderohen si “akte të tjera juridike”. Sipas këtij kuptimi, një akt juridik 
ndërkombëtar nuk do të përfshinte të drejtën ndërkombëtare zakonore, e cila është 
më shumë një rregull i bazuar në proces sesa një akt në kuptim formal. 

Marrëveshjet ndërkombëtare për të drejtat 
e njeriut, të cilat garantohen me Kushtetutë 
janë drejtpërdrejt të zbatueshme në sistemin 

1 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Opinioni për Kosovën mbi Projektligjin për Aktet Juridike
 i miratuar në mbledhjen e 120-të plenare, 11-12 tetor 2019, Opinioni Nr. 958/2019, CDL-AD(2019)025, 14 tetor 2019, para. 1, 2, në
 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)025-e.
2 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 81, në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702 
3 Ibid., Neni 81.
4 Ibid., Neni 16 (1).

Kushtetuta është e qartë sa i përket 
parimit të kushtetutshmërisë dhe 
epërsisë së Kushtetutës ndaj ligjeve 
dhe akteve tjera juridike, por nuk e 
definon qartë hierarkinë e normave 
juridike.

Kushtetuta nuk rregullon statusin e 
legjislacionit me interes vital në raport 
me ligjet dhe aktet e tjera juridike.

Kushtetuta nuk radhit sistematikisht 
aktet juridike ndërkombëtare. 
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juridik të Kosovës dhe kanë përparësi ndaj ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve 
publike. Megjithatë, është e diskutueshme nëse këto marrëveshje kanë fituar statusin 
e normës kushtetutese.5

Për zbatimin e marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare kërkohet ratifikimi i tyre 
nëpërmjet miratimit të ligjeve për ratifikim. Kushtetuta përcakton se “Marrëveshjet 
ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat juridikisht të detyrueshme të së drejtës 
ndërkombëtare kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës”.6 Për më tepër, 
Kushtetuta parasheh se për çështje të caktuara pushteti sovran mund të bartet tek 
organizatat ndërkombëtare.7 Kjo zakonisht materializohet nëpërmjet ratifikimit 
të marrëveshjeve ndërkombëtare për anëtarësim në këto organizata. Në këtë 
mënyrë, ato norma fitojnë epërsi ndaj ligjeve të vendit.8 Megjithatë, Kushtetuta 
nuk rregullon statusin e akteve të organizatave ndërkombëtare dhe vendimeve të 
gjykatave ndërkombëtare. 

Në mungesë të terminologjisë së qartë dhe konsistente për llojet e ndryshme të 
akteve juridike, hierarkia normative mbetet e paqartë. Ndryshimet e ardhshme 
në Kushtetutë dhe/ose ligj duhet të trajtojnë këto zbrazëtira për të siguruar që 
autoritetet dhe individët ta kuptojnë lehtësisht sistemin juridik të vendit. 

Dispozitat relevante 
Kushtetuta e Kosovës 

Neni 16 [Epërsia e Kushtetutës]

1. Kushtetuta është akti më i lartë juridik i Republikës së Kosovës. Ligjet dhe aktet e tjera 
juridike duhet të jenë në pajtim me këtë Kushtetutë. 
2. Pushteti qeverisës buron nga Kushtetuta. 
3. Republika e Kosovës respekton të drejtën ndërkombëtare. 
4. Secili person dhe organ në Republikën e Kosovës u nënshtrohet dispozitave të 
Kushtetutës.

Neni 19 [Zbatimi i së drejtës ndërkombëtare]

1. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës, bëhen pjesë 
e sistemit të brendshëm juridik pasi të botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës. Ato zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë, me përjashtim të rasteve kur nuk janë 
të vetëzbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji. 
2. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat juridikisht të detyrueshme të së 
drejtës ndërkombëtare kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës.

5 Ibid., Neni 22.
6 Ibid., Neni 19(2).
7 Ibid., Neni 20(1).
8 Ibid., Neni 20(2).
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Neni 20 [Bartja e Sovranitetit]

1.Republika e Kosovës, në bazë të marrëveshjeve të ratifikuara ndërkombëtare, për çështje 
të caktuara mund të kalojë kompetenca shtetërore organizatave ndërkombëtare. 
2. Nëse një marrëveshje anëtarësimi e ratifikuar nga Republika e Kosovës për pjesëmarrje 
në një organizatë ndërkombëtare në mënyrë eksplicite kërkon zbatim të drejtpërdrejtë 
të normave të kësaj organizate, ligji me të cilin ratifikohet marrëveshja e anëtarësisë 
miratohet me votat e dy të tretave (2/3) të të gjithë deputetëve të Kuvendit dhe ato norma 
kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës.

Neni 65 [Kompetencat e Kuvendit]

Kuvendi i Republikës së Kosovës: 
(1) miraton ligje, rezoluta dhe akte të tjera të përgjithshme; 
(2) vendos të ndryshojë Kushtetutën me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë deputetëve 
të tij, përfshirë dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve që mbajnë vendet e rezervuara dhe 
të garantuara për përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë; (3) shpall 
referendum, në pajtim me ligjin;  
(4) ratifikon traktatet ndërkombëtare; 
[…]

Neni 76 [Rregullorja e Punës] 

Rregullat e Punës së Kuvendit miratohen me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë 
deputetëve të tij dhe përcaktojnë organizimin e brendshëm dhe mënyrën e punës së 
Kuvendit. 

Neni 80 [Miratimi i Ligjeve]

1. Ligjet, vendimet dhe aktet tjera miratohen nga Kuvendi me shumicën e votave të 
deputetëve të pranishëm dhe që votojnë, përveç në rastet kur është ndryshe e përcaktuar 
me këtë Kushtetutë.
[…]

Neni 81 [Legjislacioni me Interes Vital]

1. Për miratimin, ndryshimin ose shfuqizimin e ligjeve në vijim, kërkohet vota e shumicës 
së deputetëve të Kuvendit të cilët janë të pranishëm dhe që votojnë, si dhe të shumicës 
së deputetëve të Kuvendit që janë të pranishëm dhe që votojnë, të cilët mbajnë vende të 
rezervuara ose të garantuara për përfaqësuesit e Komuniteteve që nuk janë shumicë: 
(1) ligjet të cilat ndryshojnë kufijtë e komunave, themelojnë ose shuajnë komuna, 
përkufizojnë shtrirjen e pushteteve të komunave dhe pjesëmarrjen e tyre në marrëdhëniet 
ndërkomunale dhe tejkufitare; 
(2) ligjet të cilat zbatojnë të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, me përjashtim 
të atyre të përcaktuara me Kushtetutë; 
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(3) ligjet për përdorimin e gjuhëve; 
(4) ligjet për zgjedhjet lokale; 
(5) ligjet për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore; 
(6) ligjet për liritë fetare ose për marrëveshjet me komunitetet fetare; 
(7) ligjet për arsimin; 
(8) ligjet për përdorimin e simboleve, përfshirë simbolet e komuniteteve dhe për festat 
publike.
2. Asnjëri nga ligjet me interes vital, nuk mund t’i nënshtrohet referendumit.9

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Në Rastin KO95/13, Gjykata ka 
trajtuar marrëdhëniet ndërmjet 
traktateve ndërkombëtare dhe rendit 
të brendshëm kushtetues dhe juridik.10 
Ajo vlerësoi kushtetutshmërinë 
e Ligjit Nr. 04/L-199 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë të Parimeve që 
rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe 
Republikës së Serbisë. 

Ky rast ka saktësuar pozitën e marrëveshjeve ndërkombëtare brenda sistemit 
juridik vendor. Gjykata konstatoi se pas ratifikimit nga Kuvendi, një marrëveshje 
ndërkombëtare është e detyrueshme dhe bëhet pjesë e sistemit të brendshëm 
juridik të Kosovës. Më tutje, Gjykata theksoi se dispozitat e vetëkzekutueshme 
të marrëveshjeve ndërkombëtare mund të zbatohen drejtpërdrejt në sistemin e 
brendshëm juridik të Kosovës, por zbatimi i tyre i nënshtrohet pajtueshmërisë me 
Kushtetutën.11

Sidoqoftë, ky rast lë disa çështje të patrajtuara në lidhje me hierarkinë normative në 
rendin juridik të Kosovës. Projektligji për Aktet Juridike i vitit 2019 (“Projektligji”), 
i cili i ishte nënshtruar shqyrtimit dhe analizës së Komisionit të Venecias, u përpoq 
të ofronte më shumë qartësi në këtë drejtim. Komisioni i Venecias identifikoi 
zbrazëtirat në Projektligj, si dhe ofroi udhëzime për standardet dhe parimet e 
hierarkisë normative dhe hartimit të ligjeve, si dhe sugjerime se si Kushtetuta dhe/
ose ligji duhet t’i trajtojnë këto çështje.

Opinioni i Komisionit të Venecias 
Komisioni i Venecias ka nxjerrë një Opinion për Projektligjin për Aktet Juridike 
(“Opinioni”), që trajton çështjen e hierarkisë së normave në rendin e brendshëm 

9 Kushtetuta e Kosovës.
10 Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Ligjit, Nr. 04/L-199, për ratifikimin e Marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve që 
 rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë dhe të Planit të zbatimit
 për këtë marrëveshje, Rasti Nr. KO95/13, 9 shtator 2013, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjkk_ko_95_13_shq.pdf.
11 Ibid., para. 52. 

Dispozitat e vetëkzekutueshme të një 
marrëveshjeje ndërkombëtare kanë epërsi 
ndaj ligjeve të tjera, por qëndrojnë në 
kategori më të ulët ndaj Kushtetutës.
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juridik të Kosovës.12 Rëndësia e këtij Opinioni është e dyfishtë: ai trajton një 
projektligj të Kosovës - i cili në mënyrë specifike adreson çështjen e akteve normative 
- si dhe ofron një udhëzim dhe analizë më të gjerë konceptuale të dispozitave 
specifike të Kushtetutës që kanë të bëjnë me tipologjinë dhe hierarkinë e normave 
juridike në rendin kushtetues të Kosovës.

Në këtë Opinion, Komisioni sqaroi se në gjithë Evropën ekziston një spektër i 
gjerë i rregullave të ligjbërjes për llojet, hierarkinë dhe format e detyrueshme të 
akteve juridike, duke përfshirë ato që rregullojnë vetë procesin legjislativ. Opinioni 
gjithashtu specifikoi se nuk ka një standard të detyrueshëm ndërkombëtar në këtë 
fushë.13 Megjithatë, ekziston një numër i standardeve të rëndësishme ndërkombëtare 
që lidhen drejtpërdrejt me të.

Në të njëjtën kohë, Komisioni i Venecias argumentoi se, në mungesë të standardeve 
specifike, mund të ketë diversitet në tradita dhe praktika për sa kohë që ato nuk 
bien ndesh me standardet e përgjithshme që burojnë nga tri parimet kryesore të 
shprehura në Preambulën e Statutit të Këshillit të Evropës; atë të demokracisë, të 
drejtave të njeriut dhe shtetit të së drejtës.14 Për më tepër, Komisioni i Venecias 
vuri në pah se standardet e sundimit të ligjit janë thelbësore kur trajtohen aspektet 
formale të legjislacionit. Prandaj, theksoi se në këtë drejtim duhet të merret parasysh 
Lista Kontrolluese për Sundimin e Ligjit, e hartuar nga vetë Komisioni.15

Mbi këtë bazë, Komisioni vlerësoi pajtueshmërinë e Projektligjit me praktikat dhe 
normat ndërkombëtare për çështje të ndryshme.

● Sa i përket parimit të hartimit të akteve juridike (neni 4) - Komisioni mirëpriti 
përfshirjen e parimeve udhëzuese të hartimit të akteve juridike në projektligj dhe e 
cilësoi si një hap pozitiv në drejtim të zbatimit të standardeve legjislative. Megjithatë, 
Komisioni pranoi se ka hapësirë për përmirësime. Përkatësisht, projektligji do 
të mund të përfshinte edhe parime të tjera si përputhshmërinë me të drejtat e 
njeriut dhe me të drejtën ndërkombëtare. Kjo është e nevojshme për dy arsye: 
1) për nxitjen e respektimit të të drejtave të njeriut dhe të drejtës ndërkombëtare 
gjatë procesit të nxjerrjes së akteve juridike, dhe 2) për të bërë të qartë se këto 
parime zbatohen gjatë gjithë procesit legjislativ, pra që nga hartimi fillestar i ligjit, 
përgjatë shqyrtimit të tij nga Kuvendi, e deri te korrigjimi dhe konsolidimi i tij. 
Komisioni sugjeroi që këto parime (kushtetutshmëria, ligjshmëria, përputhshmëria) 
të përfshihen në Kushtetutë, në mënyrë që të parandalohet miratimi i ligjeve që nuk 
janë në përputhje me to;16

● Komisioni i Venecias rekomandoi që projektligji të jetë më i qartë sa i përket 
12 Ky projektligj ka qenë pjesë e agjendës legjislative të vitit 2019 dhe rezultat i një procesi që përfshinte konsultime private dhe
 publike, në mënyrë që të sigurohet përputhshmëria me normat, standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Opinioni
 Nr. 958/2019 i Komisionit të Venecias. 
13 Ibid., para. 6.
14 Ibid.
15 Ibid., para. 7.
16 Ibid., para. 81, 61.
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hierarkisë së normave. Sipas Komisionit, neni 6 i Projektligjit rendit llojet e akteve 
juridike, por nuk sqaron se a përcakton kjo listë edhe hierarkinë e organeve të 
pushtetit shtetëror. Prandaj, Komisioni sugjeroi që ky specifikim të përfshihet 
në ligj dhe në nenin përkatës që përcakton hierarkinë e të gjitha akteve ligjore, 
ndërkombëtare dhe të brendshme;17

● Komisioni theksoi se Projektligji nuk adreson vlerat kushtetuese të përcaktuara 
në nenin 7 të Kushtetutës, konkretisht në paragrafet 1 dhe 2. Ai më tutje theksoi 
se Projektligji nuk i referohet zbatueshmërisë së të drejtës ndërkombëtare, bartjes 
së sovranitetit dhe parimeve të përgjithshme në lidhje me të drejtat dhe liritë 
themelore.18

Komisioni theksoi se Kushtetuta 
duhet të përmbajë rregullat 
më të rëndësishme të procesit 
legjislativ.19 Respektimi i parimit të 
kushtetutshmërisë në procesin 
e ligjbërjes ndihmon në legjitimimin dhe sigurimin e materialit përkatës për 
shqyrtimin legjislativ ex ante të kushtetutshmërisë së akteve juridike (p.sh. nga 
komisione të specializuara parlamentare). Kjo poashtu do të jetë e rëndësishme 
edhe për vlerësimin gjyqësor ex post të kushtetutshmërisë së akteve juridike, e të 
cilat së bashku janë mënyra  të rëndësishme për të siguruar respektimin e parimit 
të ligjshmërisë.

Disa kushtetuta të vendeve të tjera 
ofrojnë shembuj të parimeve të cilat 
definojnë procesin ligjbërës. Për 
shembull, Kushtetuta e Sllovenisë 
përcakton se “ligjet duhet të jenë në 
përputhje me parimet e përgjithshme të 

së drejtës ndërkombëtare dhe me traktatet e vlefshme të ratifikuara nga Asambleja 
Kombëtare, ndërsa rregulloret dhe aktet e tjera të përgjithshme duhet të jenë 
gjithashtu në përputhje me traktatet e tjera të ratifikuara”.20 Kushtetuta e Shqipërisë 
mundëson rregullimin me ligj të parimeve dhe procedurave për nxjerrjen e akteve 
juridike të vendit.21

Po ashtu, Komisioni i Venecias definoi aktet juridike dhe raportin mes tyre. Mes 
tjerash, Opinioni përcakton se ligjet nuk duhet të bien ndesh me Kushtetutën, 
dekretet nuk mund të bien ndesh me Kushtetutën dhe ligjet në përgjithësi, ndërsa 
aktet normative të brendshme (të cilat i obligojnë vetëm institucionet shtetërore) 

17 Ibid., para 79.
18 Ibid., para. 69.
19 Ibid., para. 10.
20 Kushtetuta e Sllovenisë, Neni 153, në https://www.us-rs.si/legal-basis/constitution/?lang=en
21 Kushtetuta e Shqipërisë, Neni 120, në https://klp.al/wp-content/uploads/2020/02/Kushtetuta-2017.pdf

Kushtetuta duhet të përmbajë rregullat më 
të rëndësishme të procesit legjislativ, pasi 
që detyrimi për zbatim të ligjit është një nga 
gurthemelet e parimit të ligjshmërisë.

Projektligji për aktet juridike duhet të 
definojë cilat akte juridike kanë përparësi 
dhe të specifikojë llojet e ndryshme të 
akteve juridike.
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nuk duhet të jenë në kundërshtim me aktet normative të jashtme (që obligojnë të 
gjithë individët, personat juridik ose institucionet).22

Gjatë identifikimit të zbrazëtirave në Projektligjin për Aktet Juridike, Komisioni 
theksoi rëndësinë e qartësimit të dallimeve dhe hierarkisë ndërmjet akteve ligjore, 
akteve normative dhe akteve administrative.23 Projektligji duhet t’u referohet 
gjithashtu parimeve kushtetuese të përcaktuara në Kushtetutë dhe të qartësojë nëse 
ato zbatohen vetëm për procesin e hartimit të ligjit, apo nëse ato rregullojnë edhe 
veprimin përfundimtar juridik.24

Sa i përket tipologjisë dhe hierarkisë së normave, si dhe parimeve kushtetuese që 
udhëzojnë procesin e hartimit të ligjeve, Komisioni theksoi se: 

● aktet juridike mund të jenë normative (të përgjithshme dhe abstrakte) apo 
speciale (individuale dhe konkrete). Aktet normative (të përgjithshme) mund të jenë 
të jashtme (i obligojnë të gjithë individët, personat juridik dhe institucionet) apo të 
brendshme (obligojnë vetëm institucionet e pushteteve shtetërore si legjislativin, 
ekzekutivin apo gjyqësorin, përfshirë Gjykatën Kushtetuese). Akti më i lartë 
normativ i jashtëm është Kushtetuta, e cila duhet të rregullojë llojet e akteve të tjera 
normative të jashtme, duke përfshirë ligjet parësore dhe dytësore;25

● vetë koncepti i ‘akteve juridike’ është qendror për idenë e një shteti të udhëhequr 
nga sundimi i ligjit. Një kornizë e qartë ligjore që përcakton aktet ligjore dhe mënyrat 
për miratimin dhe amandamentimin e tyre është e nevojshme.  Kjo do t’u jepte efekt 
parimeve të rëndësishme të sundimit të ligjit si qasshmërisë, parashikueshmërisë, 
parandalimit dhe konsistencës së ligjit;26

● rezolutat që i miraton Kuvendi nuk janë akte juridike;27

● Pushteti ekzekutiv (përfshirë administratën publike) duhet t’i nënshtrohet 
legjislacionit parlamentar, por është e paqartë nëse epërsia e ligjit nënkupton që 
Kuvendi duhet të veprojë në pajtim me legjislacionin (e zakonshëm) që ai miraton. 
Megjithatë, rendi i brendshëm juridik mund të detyrojë Kuvendin që t’i përmbahet 
parimit patere legem quem ipse fecisti (“bindju ligjit që ti vetë ke hartuar”). 
Meqenëse Ligji për Aktet Juridike do cilësohej si legjislacion i zakonshëm, është 
e paqartë nëse Kuvendi është i obliguar t’i nënshtrohet atij apo jo. Në çdo rast, 
Kuvendi do të ketë gjithmonë mundësinë të modifikojë ligjin për aktet juridike nëse 
nuk dëshiron t’u nënshtrohet rregullave të tij;28

22 Komisioni i Venecias, Opinioni Nr. 958/2019, para. 23-31. 
23 Ibid., para. 65.
24 Ibid., para. 69.
25 Ibid., para. 25, 26.
26 Ibid., para. 32.
27 Ibid., para. 53.
28 Ibid., para. 59.
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Analiza Krahasuese 
Kushtetuta e Shqipërisë shprehimisht rregullon llojet e akteve juridike, përfshirë 
aktet juridike të brendshme dhe ndërkombëtare, si dhe hierarkinë e tyre në sistemin 
juridik të Shqipërisë. Kushtetuta e Bullgarisë po ashtu definon statusin juridik 
të Kushtetutës dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Megjithatë, ajo nuk është aq 
specifike sa Kushtetuta e Shqipërisë, e cila rregullon statusin juridik të ligjeve, akteve 
juridike të lëshuara nga Këshilli i Ministrave, si dhe akteve juridike të qeverisjes 
lokale dhe institucioneve të tjera shtetërore. Kushtetuta e Kroacisë përcakton 
epërsinë e Kushtetutës ndaj të gjitha akteve të tjera juridike. Ajo parasheh se ligjet 
të cilat trajtojnë të drejtat e pakicave dhe të drejtat e njeriut duhet të miratohen 
me shumicën prej dy të tretave të votave të të gjithë deputetëve të parlamentit. 
Ajo po ashtu përmban dispozita të detajuara mbi ratifikimin e marrëveshjeve 
ndërkombëtare dhe statusin e tyre brenda sistemit juridik kroat. Për më tepër, kjo 
kushtetutë përmban dispozita të posaçme për statusin e të drejtës së Bashkimit 
Evropian në Kroaci. Përveç këtyre, edhe Kushtetuta e Gjermanisë dhe e Sllovenisë 
përmbajnë parimin e epërsisë së kushtetutës dhe kanë përcaktuar statusin e të 
drejtës ndërkombëtare në sistemet e tyre të brendshme juridike. Të dy kushtetutat 
përmbajnë dispozita lidhur me bartjen e kompetencave shtetërore tek organizatat 
ndërkombëtare, veçanërisht tek Bashkimi Evropian.

Shqipëria

Neni 116 

1. Aktet normative që kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë janë: 
a) Kushtetuta; 
b) marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara; 
c) ligjet; 
ç) aktet normative të Këshillit të Ministrave. 
2. Aktet që nxirren nga organet e pushtetit vendor kanë fuqi vetëm brenda juridiksionit 
territorial që ushtrojnë këto organe. 
3. Aktet normative të ministrave dhe të organeve drejtuese të institucioneve të tjera 
qendrore kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë brenda sferës së 
juridiksionit të tyre.

Neni 118 

1. Aktet nënligjore nxirren në bazë dhe për zbatim të ligjeve nga organet e parashikuara 
në Kushtetutë. 
2. Ligji duhet të autorizojë nxjerrjen e akteve nënligjore, të përcaktojë organin kompetent, 
çështjet që duhen rregulluar, si dhe parimet në bazë të të cilave nxirren këto akte. 
3. Organi i autorizuar me ligj për të nxjerrë akte nënligjore, siç specifikohet në paragrafin 
2 të këtij neni, nuk mund t’ia delegojë kompetencën e tij një organi tjetër.
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Neni 119 

1. Rregulloret e Këshillit të Ministrave, të ministrive e të institucioneve të tjera qendrore, 
si dhe urdhrat e Kryeministrit, të ministrave e të drejtuesve të institucioneve qendrore 
kanë karakter të brendshëm dhe janë të detyrueshme vetëm për njësitë administrative që 
varen prej tyre. 
2. Këto akte nxirren në bazë të ligjit dhe nuk mund të shërbejnë si bazë për të marrë 
vendime në lidhje me individët dhe subjektet e tjera. 
3. Rregulloret dhe urdhrat nxirren në bazë dhe për zbatim të akteve që kanë fuqi juridike 
të përgjithshme.

Neni 120 

Parimet dhe procedurat për nxjerrjen e akteve juridike vendore parashikohen me ligj. 
[…]

Neni 122

1. Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit të brendshëm 
juridik pasi botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Ajo zbatohet në 
mënyrë të drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur nuk është e vetëzbatueshme dhe zbatimi i 
saj kërkon nxjerrjen e një ligji. Ndryshimi, plotësimi dhe shfuqizimi i ligjeve të miratuara 
me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit për efekt të ratifikimit të marrëveshjeve 
ndërkombëtare bëhet me të njëjtën shumicë. 
2. Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk 
pajtohen me të. 
3. Normat e nxjerra prej një organizate ndërkombëtare kanë epërsi, në rast konflikti, 
mbi të drejtën e vendit, kur në marrëveshjen e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë 
për pjesëmarrjen në atë organizatë, parashikohet shprehimisht zbatimi i drejtpërdrejtë i 
normave të nxjerra prej asaj.

Neni 123

1. Republika e Shqipërisë, në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare, u delegon organizatave 
ndërkombëtare kompetenca shtetërore për çështje të caktuara. 
2. Ligji me të cilin ratifikohet një marrëveshje ndërkombëtare, siç parashikohet në 
paragrafin 1 të këtij neni, miratohet me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. 
3. Kuvendi mund të vendosë që ratifikimi i një marrëveshjeje të tillë të bëhet me 
referendum.29

29 Kushtetuta e Shqipërisë. 
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Bullgaria

Neni 5 

(1) Kushtetuta është ligj suprem dhe asnjë ligj tjetër nuk mund të jetë në kundërshtim me 
të. 
(2) Dispozitat e Kushtetutës operojnë drejtpërdrejt. 
(3) Askush nuk mund të dënohet për ndonjë veprim ose mosveprim që me ligj nuk është 
paraparë si vepër penale në kohën e kryerjes së tij. 
(4) Çdo traktat ndërkombëtar, i cili është ratifikuar sipas procedurës së përcaktuar me 
Kushtetutë, është shpallur dhe ka hyrë në fuqi për Republikën e Bullgarisë, është pjesë 
e së drejtës së brendshme të vendit. Çdo traktat i tillë ka përparësi ndaj çdo standardi 
kundërshtues të legjislacionit të vendit.

Neni 84 

Asambleja Kombëtare ushtron këto kompetenca: 
1. miraton, ndryshon, plotëson dhe shfuqizon ligjet; 
[…].

Neni 85 

(1) Kuvendi Kombëtar ratifikon ose shpall të pavlefshme me ligj të gjitha marrëveshjet 
ndërkombëtare që: 
1. janë të natyrës politike apo ushtarake; 
2. kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e Republikës së Bullgarisë në organizata ndërkombëtare; 
3. parashohin korrigjim të kufijve të Republikës së Bullgarisë; 
4. përmbajnë obligime për thesarin; 
5. parashohin pjesëmarrjen e Shtetit në arbitrimin ndërkombëtar ose në procedura ligjore; 
6. kanë të bëjnë me të drejtat themelore të njeriut; 
7. ndikojnë në veprimin e ligjit apo kërkojnë legjislacion të ri për t’u zbatuar; 
8. shprehimisht kërkojnë ratifikim;
9. [...] i japin Bashkimit Evropian kompetencat që burojnë nga kjo Kushtetutë.  
(2) [...] Për miratimin e një akti mbi ratifikimin e cilitdo traktati ndërkombëtar të përmendur 
në pikën 9 të paragrafit (1) kërkohet shumica prej dy të tretave të të gjithë Përfaqësuesve 
të Kuvendit Kombëtar.
(3) [...] Çdo traktat i ratifikuar nga Asambleja Kombëtare mund të ndryshohet ose të 
shpallet i pavlefshëm vetëm sipas procedurës së përcaktuar në vetë traktatet, ose në 
përputhje me standardet e gjithëpranuara të së drejtës ndërkombëtare. 
(4) [...] Lidhjes së traktateve ndërkombëtare të cilat kërkojnë amendamentime të 
Kushtetutës, i paraprin miratimi i këtyre amendamenteve.
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Neni 86 

(1) Kuvendi Kombëtar nxjerr ligje, rezoluta, deklarata dhe adresa. 
(2) Ligjet dhe rezolutat e nxjerra nga Kuvendi Kombëtar janë të detyrueshme për të gjitha 
organet shtetërore, organizatat dhe qytetarët.

Neni 114 

Këshilli i Ministrave, duke respekuar dhe zbatuar ligjet, miraton dekrete, direktiva dhe 
vendime. Me dekret, Këshilli i Ministrave pastaj miraton rregullore dhe urdhëresa.

Neni 115 

Ministrat individual të qeverisë nxjerrin rregullore, urdhëresa, udhëzime dhe urdhra.30

Kroacia

Neni 5 

Në Republikën e Kroacisë, ligjet duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën. Rregulloret 
e tjera duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin. 
Të gjithë personat janë të detyruar të veprojnë në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet dhe të 
respektojnë rendin juridik të Republikës së Kroacisë.

Neni 20 

Kushdo që shkel dispozitat e Kushtetutës në lidhje me të drejtat dhe liritë themelore të 
njeriut mban përgjegjësi personale dhe nuk mund të shfajësohet duke u thirrur në një 
urdhër më të lartë.

Neni 83

Parlamenti kroat me votat e shumicës prej dy të tretave të të gjithë anëtarëve miraton ligje 
(ligje organike) që rregullojnë të drejtat e pakicave kombëtare. 
Parlamenti kroat me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve miraton ligje (ligje organike) 
që trajtojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të përcaktuara me kushtetutë, sistemin 
zgjedhor, organizimin, kompetencën dhe funksionimin e organeve shtetërore, si dhe 
organizimin dhe kompetencën e vetëqeverisjes lokale dhe rajonale. 
Parlamenti kroat me votat e shumicës prej dy të tretave të të gjithë përfaqësuesve miraton 
vendimin e përcaktuar në nenin 8 të Kushtetutës.

Neni 133

Parlamenti kroat ratifikon të gjitha traktatet ndërkombëtare të cilat kërkojnë miratimin e 
amendamenteve të ligjeve, traktateve ndërkombëtare të natyrës ushtarake dhe politike dhe 
traktateve ndërkombëtare që ngarkojnë detyrime financiare për Republikën e Kroacisë. 

30 Kushtetuta e Bullgarisë, në https://constcourt.bg/en/LegalBasis
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Traktatet ndërkombëtare që i japin një organizate ndërkombëtare apo aleance kompetenca 
që burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Kroacisë, ratifikohen nga Parlamenti kroat me 
një shumicë prej dy të tretave të të gjithë anëtarëve të Parlamentit.
[…].

Neni 134

Traktatet ndërkombëtare të lidhura dhe ratifikuara në përputhje me Kushtetutën, të cilat 
janë botuar dhe kanë hyrë në fuqi, janë pjesë përbërëse e rendit të brendshëm juridik të 
Republikës së Kroacisë dhe kanë epërsi ndaj ligjeve të brendshme. Dispozitat e tyre mund 
të ndryshohen ose shfuqizohen vetëm nën kushtet dhe sipas mënyrës së përcaktuar në to 
apo në përputhje me rregullat e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare.

Neni 139 

Marrëveshjet ndërkombëtare lidhen në pajtim me Kushtetutën, ligjin dhe rregullat e të 
drejtës ndërkombëtare, varësisht nga natyra dhe përmbajtja e marrëveshjes ndërkombëtare, 
brenda autoritetit të Parlamentit kroat, Presidentit të Republikës dhe Qeverisë së 
Republikës së Kroacisë. 

Neni 140 

Marrëveshjet ndërkombëtare që kërkojnë miratimin e ndryshimit të ligjeve, marrëveshjet 
ndërkombëtare të natyrës ushtarake dhe politike, dhe marrëveshjet ndërkombëtare që 
paraqesin obligim financiar për Republikën e Kroacisë, i nënshtrohen ratifikimit nga 
Parlamenti kroat. 
Marrëveshjet ndërkombëtare që u japin organizatave dhe aleancave ndërkombëtare 
kompetenca që burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Kroacisë, ratifikohen nga 
Parlamenti kroat me votën e dy të tretave të të gjithë përfaqësuesve. 
Presidenti i Republikës nënshkruan dokumentet e ratifikimit, lejimin, miratimin apo 
pranimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga Parlamenti kroat, në pajtim 
me paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni. 
Marrëveshjet ndërkombëtare që nuk i nënshtrohen ratifikimit nga Parlamenti kroat lidhen 
nga Presidenti i Republikës me propozim të Qeverisë, ose nga Qeveria e Republikës së 
Kroacisë.

Neni 145 

Ushtrimi i të drejtave që rrjedhin nga acquis communautaire e Bashkimit Evropian duhet 
të barazohet me ushtrimin e të drejtave sipas ligjit kroat. 
Të gjitha aktet juridike dhe vendimet e pranuara nga Republika e Kroacisë në institucionet 
e Bashkimit Evropian do të zbatohen në Republikën e Kroacisë në përputhje me acquis 
communautaire të Bashkimit Evropian.
Gjykatat kroate mbrojnë të drejtat subjektive bazuar në acquis communautaire të Bashkimit 
Evropian. 
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Agjencitë qeveritare, organet e vetëqeverisjes lokale dhe rajonale dhe të personave 
juridikë të ngarkuar me autoritet publik do të zbatojnë drejtpërdrejt të drejtën e Bashkimit 
Evropian.31

Gjermania

Neni 20 

[…]
(3) Ligjvënësi ka detyrimin të respektojë rendin kushtetues, pushteti ekzekutiv dhe 
gjyqësori i nënshtrohen ligjit dhe së drejtës.
[…]

Neni 24 

(1) Federata mundet, në bazë të një ligji, të transferojë të drejtat sovrane tek organizatat 
ndërkombëtare.   
[…]
(2) Me qëllim të ruajtjes së paqes, Federata mund të hyjë në një sistem të sigurisë kolektive 
reciproke; duke vepruar kështu, ajo pranon kufizime të tilla mbi të drejtat e saj sovrane 
që do të sjellin dhe sigurojnë një paqe të qëndrueshme në Evropë dhe midis kombeve të 
botës.
(3) Për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve, Federata do të aderojë në 
marrëveshjet që parashikojnë arbitrazh ndërkombëtar të përgjithshëm, gjithëpërfshirës 
dhe të detyrueshëm.

Neni 25 

Rregullat e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare janë pjesë integrale e ligjit federal. 
Ato kanë përparësi ndaj ligjeve dhe drejtpërdrejt krijojnë të drejta dhe detyrime për 
banorët e territorit federal.32 

Sllovenia

Neni 3a

Në bazë të një traktati të ratifikuar nga Asambleja Kombëtare me shumicën e dy të tretave 
të votave të të gjithë deputetëve, Sllovenia mund të transferojë ushtrimin e një pjese të 
të drejtave të saj sovrane te organizatat ndërkombëtare që punojnë për të drejtat e njeriut 
dhe liritë themelore, demokracinë dhe parimet e sundimit të ligjit. Këto organizata mund 
të hyjnë në një aleancë mbrojtëse me shtetet që respektojnë këto vlera.
Para se të ratifikojë një traktat, Asambleja Kombëtare mund të thërrasë një referendum. 
Një propozim kalon në referendum nëse shumica voton pro të njëjtit. Asambleja 

31 Kushtetuta e Kroacisë, në https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/CONSTITUTION_CROATIA.pdf
32 Kushtetuta e Gjermanisë, në https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/. 
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Kombëtare është e detyruar të respektojë rezultatin e një referendumi të tillë. Në rast 
të një referendumi të tillë, Asambleja Kombëtare nuk mund të thërrasë referendum për 
l igjin për ratifikimin e traktatit.
Aktet ligjore dhe vendimet e miratuara në kuadër të organizatave ndërkombëtare të 
cilave Sllovenia ua ka transferuar ushtrimin e një pjese të të drejtave të saj sovrane do të 
zbatohen në Slloveni në përputhje me rregulloret juridike të këtyre organizatave. 
Në procedurat për miratimin e akteve dhe vendimeve të tilla juridike, Qeveria informon 
menjëherë Asamblenë Kombëtare për propozimet për akte dhe vendime të tilla si dhe 
për aktivitetet e veta. Asambleja Kombëtare mund të miratojë qëndrime për të, të cilat 
Qeveria do t’i marrë parasysh në veprimtarinë e saj. Marrëdhëniet ndërmjet Asamblesë 
Kombëtare dhe Qeverisë, që rrjedhin nga ky paragraf, rregullohen në mënyrë të 
hollësishme me ligj të miratuar me shumicën e dy të tretave të votave të deputetëve të 
pranishëm.

Neni 8

Ligjet dhe rregulloret duhet të jenë në pajtim me parimet e pranuara universale të së 
drejtës ndërkombëtare dhe me marrëveshjet që janë të detyrueshme për Slloveninë. 
Marrëveshjet e ratifikuara dhe të publikuara zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Neni 153 

Ligjet, rregulloret dhe aktet e tjera të përgjithshme duhet të jenë në përputhje me 
Kushtetutën. 
Ligjet duhet të jenë në përputhje me parimet e pranuara përgjithësisht të së drejtës 
ndërkombëtare dhe me traktate të vlefshme të ratifikuara nga Asambleja Kombëtare, 
ndërsa rregulloret dhe aktet e tjera të përgjithshme duhet të jenë gjithashtu në përputhje 
me traktatet e tjera të ratifikuara. 
Rregulloret dhe aktet e tjera të përgjithshme duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën 
dhe ligjet. 
Aktet dhe veprimet individuale të autoriteteve shtetërore, autoriteteve të komunitetit 
lokal dhe bartësve të autoritetit publik duhet të bazohen në një ligj ose rregullore të 
miratuar në përputhje me ligjin.

Neni 154 

Rregulloret duhet të publikohen përpara hyrjes në fuqi. Rregullorja hyn në fuqi në ditën 
e pesëmbëdhjetë pas publikimit, përveç nëse përcaktohet ndryshe në vetë rregulloren. 
Rregulloret shtetërore botohen në gazetën zyrtare të shtetit, ndërsa rregulloret e 
komuniteteve lokale botohen në botimin zyrtar të përcaktuar nga bashkësia lokale.

Neni 155

Ligjet, rregulloret e tjera dhe aktet e përgjithshme nuk mund të kenë fuqi prapavepruese. 
Vetëm një ligj mund të përcaktojë që disa nga dispozitat e tij kanë fuqi prapavepruese, 
nëse kjo kërkohet për interesin publik dhe me kusht që të mos cenohen të drejtat e fituara 
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prej tyre.

Neni 156 

Nëse një gjykatë që vendos një çështje e konsideron një ligj të cilin duhet ta zbatojë 
si jokushtetues, ajo duhet të pezullojë procedurën dhe të fillojë procedurën përpara 
Gjykatës Kushtetuese. Procedimi në gjykatë mund të vazhdojë pasi Gjykata Kushtetuese 
të ketë marrë vendimin e saj.33

Përfundime
Kushtetuta kërkon që ligjet dhe aktet e tjera juridike të jenë në përputhje me të, pa 
përcaktuar se cilat janë aktet e tjera juridike. Gjithsesi, është e qartë se cilado dispozitë 
ligjore që nuk është në përputhje me Kushtetutën, është e pavlefshme. Kushtetuta 
kërkon që Kosova të respektojë të drejtën ndërkombëtare, me prezumimin se ajo 
është në përputhje me aktin më të lartë juridik të vendit.34 Megjithatë,  Kushtetuta nuk 
adreson aspekte të tjera të hierarkisë së normave, statusit të akteve të organizatave 
ndërkombëtare dhe vendimeve të gjykatave ndërkombëtare. 

Mungesa e terminologjisë së qartë dhe hierarkisë normative ka shkaktuar paqartësi 
dhe dykuptimësi, që rrezikojnë shkeljen e parimit të sundimit të ligjit dhe parimeve 
të tjera të cilat udhëheqin procesin e ligjbërjes. Kjo po ashtu mund të cenojë 
përputhshmërinë e ligjeve me Kushtetutën, si dhe përputhshmërinë e akteve të 
pushtetit ekzekutiv me Kushtetutën dhe ligjet e tjera. 

Rrjedhimisht, zbrazëtirat sa i përket rregullimit të hierarkisë së akteve juridike 
nxjerrin në pah nevojën për të siguruar më shumë konsistencë dhe harmoni në tekstin 
e Kushtetutës. Në përputhje me opinionin e Komisionit të Venecias, Kushtetuta 
duhet të përfshijë parimet e hartimit të akteve juridike (p.sh., kushtetutshmërinë, 
ligjshmërinë, përputhshmërinë), si dhe dispozita të tjera të qarta për llojin e akteve 
juridike (ndërkombëtare dhe vendore) dhe hierarkinë e tyre brenda rendit juridik 
të vendit. 

Rekomandimet
Alternativat e mëposhtme mund të merren parasysh për të adresuar këtë çështje: 

● Të rregullohet më detajisht marrëdhënia ndërmjet Kushtetutës dhe të drejtës 
ndërkombëtare (traktatet dhe zakonet; kjo e fundit nuk përmendet askund 
shprehimisht në Kushtetutë), si dhe statusit të akteve të organizatave ndërkombëtare 
dhe vendimeve juridike të gjykatave ndërkombëtare;  

33 Kushtetuta e Sllovenisë. 
34 Kushtetuta e Kosovës, neni 16 (3).
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● Të shtohet një pjesë e veçantë në Kushtetutë me dispozita të reja mbi aktet juridike 
sipas shembujve të Kushtetutës së Shqipërisë (Aktet Normative dhe Marrëveshjet 
Ndërkombëtare) dhe Sllovenisë (Kushtetutshmëria dhe Ligjshmëria), të cilat do të 
përcaktonin dhe qartësonin aktet juridike të referuara në Kushtetutë;

● Një mundësi tjetër do të ishte përfshirja në Kushtetutë e një dispozite të re që 
obligon zbatimin e detyrueshëm të parimeve themelore kushtetuese gjatë procesit 
të hartimit të ligjeve (p.sh., kushtetutshmëria, vlerat kushtetuese të Kosovës, rendi 
kushtetues, barazia gjinore, përputhshmëria me detyrimet për respektimin e të 
drejtave të njeriut dhe përputhshmëria me të drejtën ndërkombëtare).

 





Kushtetuta është e paqartë lidhur me kompetencat e autoriteteve përgjegjëse për 
nënshkrimin dhe ratifikimin e traktateve ndërkombëtare. Për shkak të kësaj u 
ngirtën tre çështje kyçe në praktikë:
1. A mund të ratifikojë Presidenti marrëveshje ndërkombëtare?
2. A mund të nënshkruajë Kryeministri marrëveshje ndërkombëtare?
3. A mund të formojë Kuvendi trupa të veçantë për të lidhur marrëveshje 
ndërkombëtare?
Përderisa dy çështjet e para janë adresuar në Ligjin për Marrëveshjet Ndërkombëtare, 
çështja e tretë mbetet ende problematike. Ndryshimet e ardhshme kushtetuese 
do të mund të qartësonin këto çështje duke reflektuar interpretimin e Gjykatës 
Kushtetuese dhe praktikat më të mira të vendeve të tjera.

Autoriteti dhe delegimi 
i kompetencave për të 

negociuar dhe nënshkruar 
marrëveshje (traktate) 

ndërkombëtare

II
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Ligji Nr. 04/L-052 për Marrëveshjet Ndërkombëtare (“Ligji për Marrëveshjet 
Ndërkombëtare”) parasheh se “Presidenti, Kryeministri dhe Ministri i Punëve 
të Jashtme kanë të drejtën e kryerjes së të gjitha veprimeve të ndërlidhura me 
lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare në pajtim me Kushtetutën dhe Konventën 
e Vienës për të Drejtën e Traktateve.”35 Megjithatë, ende ekzistojnë paqartësi 
lidhur me kompetencat e Presidentit, Qeverisë dhe Kuvendit për të negociuar 
dhe lidhur marrëveshje ndërkombëtare. Po ashtu, është e paqartë nëse Kuvendi 
mund të themelojë trupa të veçantë të cilët do kishin autoritetin për të negociuar 
dhe nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare. Për shkak të këtyre zbrazëtirave 
kushtetuese ngriten tri çështje për diskutim:

1. A mund të ratifikojë Presidenti marrëveshje ndërkombëtare?

2. A mund të nënshkruajë Kryeministri marrëveshje ndërkombëtare?

3.A mund të formojë Kuvendi trupa të veçantë për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare?

Sipas nenit 18(2) të Kushtetutës, 
Presidenti mund të ratifikojë marrëveshje 
të caktuara ndërkombëtare.36 Megjithatë, 
kjo kompetencë nuk parashihet në nenin 
84 të Kushtetutës që liston kompetencat e 
Presidentit.37 Neni 84(7) i jep Presidentit 

të drejtën vetëm për nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare.38 Nga ana 
tjetër, sipas nenit 10(4) të Ligjit për Marrëveshjet Ndërkombëtare, marrëveshjet 
ndërkombëtare –përveç atyre që Kuvendi i ratifikon me dy të tretat (2/3) e të gjithë 
deputetëve– “ratifikohen pas nënshkrimit nga Presidenti.”39 Nga ky formulim është e 
paqartë nëse kjo dispozitë i referohet “nënshkrimit” të marrëveshjes ndërkombëtare 
para ratifikimit, apo vetë “ratifikimit”. Paragrafi 5 i të njëjtit nen duket se e qartëson 
atë duke përcaktuar se: “Paragrafi 4 […] nuk vlen për marrëveshjet ndërkombëtare 
[…] të nënshkruara nga Presidenti”, duke e diferencuar kështu aktin e “nënshkrimit” 
nga atë të “ratifikimit”40. Po ashtu, kjo dispozitë parasheh që Presidenti nuk mund 
t’i ratifikojë ato marrëveshje të cilat vet ai/ajo i ka nënshkruar.41

Është po ashtu e paqartë se kush mund të nënshkruajë marrëveshje ndërkombëtare 
përpos Presidentit. Kushtetuta përcakton se Presidenti apo Kryeministri 
njofton Kuvendin sa herë që nënshkruhet një marrëveshje ndërkombëtare. Kjo 
mund të nënkuptojë që edhe Kryeministri mund të nënshkruajë marrëveshje 
ndërkombëtare. Megjithatë, Kushtetuta nuk liston një përgjegjësi të tillë në mesin e 
kompetencave të Kryeministrit.42 Për më tepër, Konventa e Vienës për të Drejtën 
e Traktateve (KVDT) dhe Ligji për Marrëveshjet Ndërkombëtare përcaktojnë se 

35 Ligji Nr. 04/L-052 për Marrëveshjet Ndërkombëtare, Neni 6, në https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2789 
36 Kushtetuta e Kosovës, Neni 18 (2).
37 Ibid., Neni 84 (7).
38 Ibid.
39 Ligji për Marrëveshjet Ndërkombëtare, Neni 10(4).
40 Ibid., Neni 10(5).
41 Ibid.
42 Kushtetuta e Kosovës, Neni 18(3).

Ekzistojnë mospërputhje në dispozitat 
kushtetuese dhe ligjore lidhur me 
kompetencat e Presidentit për të 
ratifikuar marrëveshje ndërkombëtare.
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Ministri i Punëve të Jashtme mund 
të nënshkruajë edhe marrëveshje 
ndërkombëtare.43 Kjo është 
konfirmuar edhe nga praktika e 
Gjykatës Kushtetuese (“Gjykata”).44

Një çështje tjetër është nëse Kuvendi mund të krijojë dhe delegojë autoritetin për 
të negociuar dhe/ose nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare te një tjetër organ 
krejtësisht i ri. Rasti gjyqësor KO43/19 nxiti diskutimin për këtë pasi që Gjykata 
vlerësoi kushtetutshmërinë e autoritetit të një Delegacioni Shtetëror të Kosovës në 
Procesin e Dialogut me Serbinë, për të negociuar dhe nënshkruar marrëveshje me 
një vend të tretë.

Dispozitat relevante
Kushtetuta e Kosovës

Neni 4 [Forma e Qeverisjes dhe Ndarja e Pushtetit]

1. Kosova është Republikë demokratike e bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve dhe 
kontrollit e balancimit në mes tyre, sikurse është përcaktuar me këtë Kushtetutë.
2. Kuvendi i Republikës së Kosovës ushtron pushtetin legjislativ. 
3. Presidenti i Republikës së Kosovës përfaqëson unitetin e popullit. Presidenti i 
Republikës së Kosovës është përfaqësues legjitim i vendit brenda dhe jashtë dhe garantues 
i funksionimit demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës, në pajtim me këtë 
Kushtetutë. 
4. Qeveria e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për zbatimin e ligjeve e politikave 
shtetërore dhe i nënshtrohet kontrollit parlamentar.

Neni 7 [Vlerat]

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

Neni 18 [Ratifikimi i Marrëveshjeve Ndërkombëtare]

1. Kuvendi i Republikës së Kosovës me votat e dy të tretave (2/3) e të gjithë deputetëve 
ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare për këto çështje: 
(1) territorin, paqen, aleancat, çështjet politike dhe ushtarake; 
(2) të drejtat dhe liritë themelore; 
(3) anëtarësimin e Republikës së Kosovës në organizata ndërkombëtare; 

43 Konventa e Vjenës për të Drejtën e Traktateve, Neni 7(2), në https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/
 English/conventions/1_1_1969.pdf; Ligji Nr. 04/L-052 për Marrëveshjet Ndërkombëtare, Neni 6, në https://president-ksgov.net/
 repository/docs/LAW?_No_04L_052ON_INTERNATIONAL_AGREEMENTS.pdf.
44 Rasti Nr. KO95/13.

Kushtetuta nuk e autorizon shprehimisht 
Kryeministrin për të nënshkruar marrëveshje 
ndërkombëtare.
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(4) marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Republikës së Kosovës. 
2. Marrëveshjet ndërkombëtare me përjashtim të atyre në pikën 1, ratifikohen pas 
nënshkrimit nga Presidenti i Republikës së Kosovës. 
3. Presidenti i Republikës së Kosovës ose Kryeministri njoftojnë Kuvendin sa herë që të 
nënshkruhet një marrëveshje ndërkombëtare. 
4. Amendamentimi ose tërheqja nga marrëveshjet ndërkombëtare do të kenë të njejtën 
procedurë të vendim marrjes sikur ajo e ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare. 
5. Parimet dhe procedurat për ratifikimin dhe kontestimin e marrëveshjeve ndërkombëtare 
rregullohen me ligj.

Neni 19 [Zbatimi i së Drejtës Ndërkombëtare]

1. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës, bëhen pjesë 
e sistemit të brendshëm juridik pasi të botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës. Ato zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë, me përjashtim të rasteve kur nuk 
janë të vetëzbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji. 
2. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat juridikisht të detyrueshme të së 
drejtës ndërkombëtare kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës.

Neni 20 [Bartja e Sovranitetit]

1. Republika e Kosovës, në bazë të marrëveshjeve të ratifikuara ndërkombëtare, për 
çështje të caktuara mund të kalojë kompetenca shtetërore organizatave ndërkombëtare. 
2. Nëse një marrëveshje anëtarësimi e ratifikuar nga Republika e Kosovës për pjesëmarrje 
në një organizatë ndërkombëtare në mënyrë eksplicite kërkon zbatim të drejtpërdrejtë 
të normave të kësaj organizate, ligji me të cilin ratifikohet marrëveshja e anëtarësisë 
miratohet me votat e dy të tretave (2/3) të të gjithë deputetëve të Kuvendit dhe ato norma 
kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës.

Neni 65 [Kompetencat e Kuvendit]

Kuvendi i Republikës së Kosovës: 
(1) miraton ligje, rezoluta dhe akte të tjera të përgjithshme;
[... ] 
(4) ratifikon traktatet ndërkombëtare; 
[…]
(12) mbikëqyr politikën e jashtme dhe të sigurisë;     

Neni 84 [Kompetencat e Presidentit]

Presidenti i Republikës së Kosovës:
[…]
(7) nënshkruan marrëveshjet ndërkombëtare në pajtim me këtë Kushtetutë;
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Neni 93 [Kompetencat e Qeverisë]

Qeveria ka këto kompetenca: 
(1) propozon dhe zbaton politikën e brendshme dhe të jashtme të vendit; 

Neni 94 [Kompetencat e Kryeministrit]

Kryeministri ka këto kompetenca: 
(1) përfaqëson dhe udhëheq Qeverinë; 
[ ... ] 
(9) këshillohet me Presidentin për zbatimin e politikës së jashtme të vendit.45

Praktika gjyqësore 
Rastet KO95/13, KO131/18 dhe KO43/19 janë të rëndësishme sa i përket 
negocimit të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe delegimit të kompetencës për të 
negociuar dhe nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare.46 Në rastin KO95/13, 
Gjykata iu referua dispozitave të Ligjit për Marrëveshjet Ndërkombëtare lidhur me 
institucionet e autorizuara për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare. Ndërsa, në 
rastin KO43/19, Gjykata gjykoi se Kuvendi nuk mund të krijojë një “mekanizëm të 
posaçëm” për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare.

Rasti KO95/13

Çështja para Gjykatës ka qenë vlerësimi i kushtetutshmërisë së Ligjit Nr. 04/L-199 
për ratifikimin e Marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve që rregullojnë 
normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës 
së Serbisë, të miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 27 qershor 2013 (“Ligji për 
Ratifikimin”). Gjykata konsideroi se ratifikimi i kësaj Marrëveshje hyn në 
fushëveprimin e Nenit 18(1) të Kushtetutës, prandaj për të nevojiten votat e dy të 
tretave të të gjithë deputetëve të Kuvendit.47 

Po ashtu, Gjykata në këtë rast ka 
adresuar çështjen se cili autoritet 
shtetëror ka kompetencë për të lidhur 
marrëveshje ndërkombëtare. Ajo i 
është referuar nenit 2 (c) të KVDT, të 
vitit 1969, e cila definon termin “fuqitë e plota” si: “[…] një dokument që rrjedh 
nga një autoritet kompetent i një shteti dhe që emëron një ose disa persona për të 
përfaqësuar shtetin në zhvillimin e bisedimeve, në miratimin ose në verifikimin e 
45 Kushtetuta e Kosovës. 
46 Rasti Nr. KO95/13; Aktvendim për papranueshmëri për vlerësimin e konfliktit në mes të kompetencave kushtetuese të 
 Presidentit të Republikës së Kosovës dhe Kuvendit të Republikës së Kosovës, siç është përcaktuar me nenin 113.3 (1) të  
 Kushtetutës, Rasti Nr. KO131/18, 25 mars 2019, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2019/03/ko_131_18_av_ang.pdf;  
 Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 06/L-145 për Detyrat, Përgjegjësitë dhe Kompetencat e Delegacionit Shtetëror  
 të Republikës së Kosovës në Procesin e Dialogut me Serbinë, Rasti Nr. KO43/19, 27 qershor 2019, në https://gjk-ks.org/wp-
 content/uploads/2019/06/ko_43_19_agj_ang.pdf
47 Rasti Nr. KO95/13, para. 76. 

Në secilin vend ligji e përcakton 
autoritetin kompetent që mund të 
delegojë “fuqitë e plota”.
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tekstit të një traktati, për të shprehur pëlqimin e një shteti për lidhjen e një traktati, 
ose për të ndërmarrë çdo veprim tjetër që lidhet me një traktat”.48

Gjykata sqaroi se: “zakonisht, dokumente të tilla burojnë nga udhëheqësi/ja i/e 
shtetit (ose nga dikush të cilit/cilës ai/ajo i ka deleguar kompetencat e nevojshme), 
kryetari i Qeverisë ose ministri i jashtëm dhe mban emblemën zyrtare dhe, në disa 
raste, edhe vulën e shtetit”.49

Gjithashtu, Gjykata vuri në pah se neni 6 i Ligjit për Marrëveshjet Ndërkombëtare 
radhit institucionet e autorizuara për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare. Ky nen 
parasheh se:

1. Presidenti, Kryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme kanë të drejtën e kryerjes 
së të gjitha veprimeve të ndërlidhura me lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare të 
Republikës së Kosovës, në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe 
Konventën e Vienës për të Drejtën e Traktateve. 

2. Shefi i misionit diplomatik të Republikës së Kosovës ose përfaqësuesi i 
autorizuar i Republikës së Kosovës në një konferencë ndërkombëtare, organizatë 
ndërkombëtare ose një prej organeve të tyre ka të drejtën e negociimit të lidhjes së 
marrëveshjes ndërkombëtare të Republikës së Kosovës ose të miratojë tekstin me 
shtetin në të cilin është akredituar ose në konferencën ndërkombëtare, organizatën 
ndërkombëtare ose një prej organeve të tyre. 

3. Personat tjerë, mund të kryejnë veprime drejt lidhjes së marrëveshjeve 
ndërkombëtare të Republikës së Kosovës vetëm me kusht që kanë fuqi të deleguara 
në bazë të ligjit në fuqi dhe procedurës së përcaktuar në nenin 6 të këtij ligji.50

Rasti KO131/18

Ky rast trajton çështjen e autoritetit kompetent për të ratifikuar një marrëveshje 
ndërkombëtare. Presidenti pretendonte ekzistimin e një konflikti të kompetencave 
kushtetuese mes tij dhe Kuvendit për ratifikimin e një marrëveshjeje ndërkombëtare, 
përkatësisht shkëmbimit të katërt të letrave mes Presidentit dhe Përfaqësueses së 
Lartë të Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe Politika të Sigurisë (“Shkëmbimi 
i katërt”). Për dallim nga tri shkëmbimet e mëparshme, Shkëmbimi i katërt 1) nuk iu 
referua nenit 18(1) të Kushtetutës që liston marrëveshjet ndërkombëtare që duhet 
të ratifikohen nga Kuvendi, dhe 2) përfshinte ndryshimin e rolit dhe mandatit 
ekzekutiv të Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë, duke e bërë atë 
kryesisht këshillues dhe monitorues.51 Nisur nga këto, Presidenti ngriti pyetjen nëse 
Kuvendi apo Presidenti duhet ta ratifikojnë marrëveshjen ndërkombëtare.52 

48 Ibid., para, 77. 
49 Ibid., para. 78
50 Ibid., para. 79.
51 Rasti KO131/18, para. 57.
52 Ibid., para 64.
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Gjykata konstatoi se Presidenti nuk kishte dorëzuar mjaftueshëm informata të 
dobishme në lidhje me “konfliktin e supozuar” apo të “pretenduar”, e as nuk kishte 
specifikuar saktë se çfarë konflikti ekziston ndërmjet kompetencave kushtetuese të 
Presidentit dhe Kuvendit.53 Rrjedhimisht, Gjykata e deklaroi kërkesën e Presidentit 
si të papranueshme për shqyrtim.54 

Rasti KO43/19

Ky është një rast unik që buron nga një moment i veçantë institucional lidhur 
me një çështje shumë delikate politike sa i përket dialogut me Serbinë. Gjykata 
shqyrtoi kompetencat e Qeverisë dhe Kuvendit për negocimin dhe lidhjen e një 
marrëveshjeje ndërkombëtare.55 Ajo në këtë rast trajtoi kushtetutshmërinë e disa 
dispozitave të Ligjit Nr. 06/L-145 për Detyrat, Përgjegjësitë dhe Kompetencat e 
Delegacionit Shtetëror të Republikës së Kosovës në Procesin e Dialogut me Serbinë 
(“Ligji për Delegacionin Shtetëror”).

Parashtruesit e kërkesës pretendonin se disa dispozita të Ligjit për Delegacionin 
Shtetëror nuk janë në përputhje me Kushtetutën dhe kërkuan që ky ligj, në tërësinë 
e tij, të shpallet antikushtetues. 

Nenet relevante nga ligji i kontestuar përcaktojnë se:

Neni 1 - Fushëveprimi i ligjit

1. Ky Ligj përcakton hierarkinë institucionale dhe procedurën vendimmarrëse në procesin 
e dialogut me Republikën e Serbisë (në tekstin e mëtejmë: dialogu). Po ashtu, rregullon 
funksionimin e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës për dialogun me Serbinë 
(në tekstin e mëtejmë: delegacioni shtetëror), duke përcaktuar strukturën organizative, 
veprimtarinë, kompetencat dhe përgjegjësitë e delegacionit shtetëror. Mes të tjerash, 
Ligji definon qartë edhe ndërlidhjen që delegacioni shtetëror mban me institucionet tjera 
kushtetuese të Republikës se Kosovës. 
2. Ky Ligj e ka statusin e Lex Specialis. Në rast të kolizionit të ndonjë dispozite tjetër 
ligjore me këtë Ligj do të mbizotërojnë nenet e këtij ligji.

Neni 2 - Synimi dhe qëllimi

Në pajtim me këtë ligj, Delegacioni Shtetëtor i Republikës së Kosovës për Dialogun me 
Republikën e Serbisë autorizohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës për negociim 
dhe arritje të marrëveshjeve gjatë procesit të Dialogut, në konsultim me Institucionet 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës.

Neni 4 - Procedura për ngritjen e Delegacionit Shtetëror

Delegacioni Shtetëror për dialogun me Republikën e Serbisë do të mandatohet nga 

53 Ibid., para. 104.
54 Ibid., para. 108.
55 Rasti KO43/19.



46

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së KosovësÇështja

Kuvendi i Republikës së Kosovës. Delegacioni Shtetëror do të jetë organi i vetëm 
i autorizuar për ta drejtuar Dialogun. Në këtë drejtim Delegacioni konsultohet me 
Institucionet kushtetuese të Republikës së Kosovës. 

Neni 10 - Kompetencat e Delegacionit Shtetëror

4. State Delegation shall
4.1. chair the process of dialogue with Serbia;
4.2. represent the Republic of Kosovo in dialogue; 
[…]

Neni 11 - Raporti i Delegacionit Shtetëror me Institucionet Kushtetuese 

1. Institucionet Kushtetuese të Republikës së Kosovës do të angazhohen në Dialog sipas 
mandatit të tyre kushtetues dhe gjithnjë me bashkërendim dhe me dakordim në mes të 
instituticioneve përkatëse të Republikës së Kosovës dhe Delegacionit Shtetëror.56 

Gjykata vërejti se ligji i kontestuar 
rregullon funksionimin e Delegacionit 
Shtetëror të Republikës së Kosovës 
në Dialogun me Serbinë si një 
“mekanizëm të veçantë” për arritjen e 
marrëveshjes me një vend të tretë. Sipas 
Gjykatës, kjo përbënte një transferim 
të kompetencave nga institucionet kushtetuese te “mekanizmi i veçantë” dhe si i 
tillë, paraqet ndërhyrje në ushtrimin e kompetencave të institucioneve kushtetuese 
në sferën e politikës së jashtme.57

Gjykata konstatoi se neni 1(1) i Ligjit për Delegacionin Shtetëror nuk është në 
përputhje me parimet e përgjithshme kushtetuese të mishëruara në paragrafët 1, 2, 
3 dhe 4 të nenit 4 [Forma e qeverisjes dhe ndarja e pushteteve] dhe paragrafin 1 të 
nenit 7 [Vlerat] të Kushtetutës.58 

Pretendimi i dytë i parashtruesve të kërkesës ishte se kompetencat ligjore të 
delegacionit shtetëror ndërhyjnë drejtpërdrejt në kompetencat kushtetuese të 
pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ, përkatësisht në kompetencat e Kuvendit, 
Qeverisë dhe Kryeministrit.59 

Gjykata theksoi se kompetencat 
konkrete për institucionet 
kushtetuese janë të përcaktuara në 
Kushtetutë, përfshirë këtu edhe 
kompetencat e tyre në sferën e 

56 Ibid., pages 11,12.
57 Ibid., para. 79.
58 Ibid., para. 80.
59 Ibid., section B.

Gjykata:
Transferimi i kompetencave për lidhjen e 
një marrëveshjeje ndërkombëtare te një 
delegacion shtetëror është antikushtetues.

Gjykata:
Një ‘mekanizëm i veçantë’ nuk do t’i nënshtrohej 
kontrollit dhe mbikëqyrjes parlamentare, prandaj 
do të ishte në kundërshtim me Kushtetutën.
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politikës së jashtme (p.sh., Qeveria propozon dhe zbaton politikat e brendshme 
dhe të jashtme të vendit; Kryeministri përfaqëson dhe udhëheqë qeverinë, si dhe 
këshillohet me Presidentin për zbatimin e politikës së jashtme të vendit; Kuvendi 
mbikëqyr politikën e jashtme).60

Në këtë aspekt, Gjykata vuri në pah se, sipas Kushtetutës, Kuvendi është i autorizuar 
të mbikëqyrë politikën e jashtme dhe të sigurisë. Ndërsa, në rastin konkret, Kuvendi 
ka krijuar një ‘mekanizëm të veçantë’, i cili, sipas Gjykatës, nuk i nënshtrohet 
kontrollit dhe mbikëqyrjes parlamentare siç është e paraparë me Kushtetutë.61

Gjykata po ashtu vlerësoi se autorizimi që ligji i kontestuar i jep delegacionit 
shtetëror paraqet ndërhyrje të drejtpërdrejtë në kompetencat konkrete të Qeverisë 
dhe Kryeministrit.62

Pretendimi i tretë i parashtruesve të kërkesës ishte se neni 1(2) i ligjit të kontestuar 
i jep këtij ligji një karakter lex specialis, në mënyrë që dispozitat e tij të mund të 
mbizotërojnë në rast të kolizionit me ligjet e tjera. Ata argumentuan se kjo dëmton 
sigurinë juridike.63 Megjithatë, pasi kishte konstatuar shkelje kushtetuese në nenet 
esenciale të ligjit të kontestuar, Gjykata nuk e pa të nevojshme trajtimin e këtij 
pretendimi.64 Si përfundim, Gjykata deklaroi se Ligji për Delegacionin Shtetëror 
ishte në tërësi antikushtetues.65

Gjykata iu referua kompetencave specifike kushtetuese të dy degëve të pushtetit. 
Mandati themelor kushtetues i Qeverisë është të propozojë dhe zbatojë politikat 
e brendshme dhe të jashtme të vendit. Sa u përket marrëdhënieve ndërkombëtare, 
Kushtetuta përcakton se Kryeministri këshillohet me Presidentin, si udhëheqës i 
politikës së jashtme, për zbatimin e politikës së jashtme. Kjo çon në përfundimin 
se, nga njëra anë, autoriteti i Qeverisë është i kufizuar në propozimin dhe zbatimin 
e politikës së jashtme, e nga ana tjetër, roli i Presidentit është i ideuar në kontekstin 
e zbatimit, e jo të miratimit të politikës së jashtme.

Një interpretim tekstual i Kushtetutës mund 
të implikojë se Presidenti udhëheq politikën 
e jashtme. Megjithatë, sipas një interpretimi 
strukturor kushtetues, statusi i Presidentit në 

sistemet parlamentare, siç është në Kosovë, nënkupton një rol më të kufizuar në 
fushën e politikës së jashtme. Sa i përket Kuvendit, Kushtetuta e kufizon rolin e tij 
në mbikëqyrjen e politikës së jashtme të vendit.66

60 Ibid., para. 86, 87.
61 Ibid., para. 92.
62 Ibid., para. 93, 96, 99.
63 Ibid., para. 105.
64 Ibid., para. 106.
65 Ibid., para. 108.
66 Kushtetuta e Kosovës, Neni 65(12).

Gjykata nuk e qartësoi se a e 
udhëheq Presidenti politikën e 
jashtme.
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Parashtruesit e kërkesës më tutje pretenduan se “Kushtetuta […] ka qartësuar 
hierarkinë institucionale, duke paraparë Kuvendin si pushtetin më të lartë përfaqësues 
e legjislativ, i cili, ndër të tjera, përcakton orientimet e politikës së jashtme (nëpërmjet 
ligjeve që miraton) dhe mbikëqyr atë politikë nëpërmjet instrumenteve të kontrollit 
mbikëqyrës parlamentar mbi ekzekutivin, pra qeverinë, e cila ndërton dhe zbaton 
politikën e jashtme”.67 Kjo deklaratë prek vet thelbin e asaj që Kushtetuta nuk e 
parasheh; gjegjësisht atë se cili autoritet e përcakton, miraton apo definon politikën 
e jashtme. Kushtetuta e adreson këtë çështje duke ju referuar një kompetence të 
gjerë dhe të pakufizuar të Kuvendit për të vendosur “për çështjet me interes të 
përgjithshëm, të përcaktuara me ligj”.68 Çështjet e politikës së jashtme janë për nga 
natyra e tyre me ‘interes të përgjithshëm’, prandaj kjo do të mund ta arsyetonte 
krijimin e një mekanizmi të posaçëm negociues (Delegacionin Shtetëror).69 

Parashtruesit e kërkesës poashtu pohuan se “duke vendosur Delegacionin Shtetëror 
mbi Kuvendin dhe Qeverinë, ky projektligj cenon balancën dhe kontrollin e 
pushteteve dhe i jep këtij trupi antikushtetues të drejtën që të kontrollojë veprimet 
e Qeverisë dhe Kuvendit në raport me shtetet e tjera si dhe të përfaqësojë vendin 
në kundërshtim me Kushtetutën”.70 

Pavarësisht mundësisë që krijimi i një organi të tillë të ndërhyjë në kompetencat 
e Qeverisë apo edhe të Presidentit për të zbatuar dhe udhëhequr politikën e 
jashtme, pretendimi se Delegacioni Shtetëror është mbi Kuvendin, duket të jetë i 
paqëndrueshëm.

Kompetenca e Delegacionit Shtetëror ishte e kufizuar në negocimin dhe 
nënshkrimin potencial të një marrëveshjeje ndërkombëtare, e cila jo vetëm që do 
t’i nënshtrohej mbikëqyrjes së Kuvendit, por edhe kontrollit përfundimtar të tij. 
Kuvendi do të ishte organi përgjegjës për ratifikim, duke marrë parasysh natyrën 
politike të marrëveshjes.

Në përputhje me praktikën juridike 
ndërkombëtare, shefat e misioneve 
diplomatike ose persona të tjerë 
të autorizuar mund të negociojnë 
dhe të lidhin marrëveshje 
ndërkombëtare. Për shembull, Ligji për Marrëveshjet Ndërkombëtare parasheh që 
persona të tjerë përveç Presidentit, Kryeministrit, Ministrit të Punëve të Jashtme 
dhe shefave të misioneve diplomatike ose përfaqësuesve të autorizuar të vendit 
në një konferencë ndërkombëtare, organizatë ndërkombëtare ose një nga organet 
e saj “mund të kryejnë veprime drejt lidhjes së marrëveshjeve ndërkombëtare të 
Republikës së Kosovës vetëm me kusht që të kenë kompetenca të deleguara në bazë 
67 Rasti KO43/19, para. 37.
68 Kushtetuta e Kosovës, Neni 65(14).     
69 Ibid.
70 Rasti KO43/19, para. 38.

Kompetenca e Delegacionit Shtetëror 
do të ishte e kufizuar në negocimin dhe 
nënshkrimin potencial të një marrëveshjeje 
ndërkombëtare.
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të ligjit në fuqi”.71

Gjykata në këtë rast nuk trajtoi rolin dhe kompetencat e Presidentit.

Analiza krahasuese
Kushtetuta e Shqipërisë përcakton llojet e marrëveshjeve ndërkombëtare që kërkojnë 
ratifikimin me ligj. Ajo gjithashtu përcakton statusin juridik të marrëveshjeve 
ndërkombëtare brenda sistemit juridik shqiptar dhe marrëdhëniet e tyre me të 
drejtën vendore. Përveç kësaj, ajo rregullon delegimin e kompetencave shtetërore 
në organizatat ndërkombëtare. Kushtetuta e Bullgarisë përmban dispozita të 
ngjashme, me përjashtim të delegimit të kompetencave shtetërore te organizatat 
ndërkombëtare. Kushtetuta e Kroacisë kërkon në mënyrë specifike që marrëveshjet 
ndërkombëtare të lidhen në përputhje me Kushtetutën, si dhe bën dallimin midis 
marrëveshjeve që kërkojnë ratifikimin nga Parlamenti dhe atyre që mund të lidhen 
nga Presidenti ose Qeveria. Dispozitat e Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut 
janë relativisht të shkurtra, pasi që bëjnë dallimin vetëm ndërmjet marrëveshjeve 
ndërkombëtare që mund të lidhin Presidenti dhe Qeveria. Ndryshe nga kushtetutat 
e lartpërmendura, Kushtetuta e Sllovenisë përmban dispozita të detajuara për 
delegimin e kompetencave shtetërore te organizatat ndërkombëtare dhe statusin e 
akteve juridike të organizatave ndërkombëtare brenda sistemit juridik slloven.

Shqipëria

Neni 121  

1. Ratifikimi dhe denoncimi i marrëveshjeve ndërkombëtare nga Republika e Shqipërisë 
bëhet me ligj në rastet kur ato kanë të bëjnë me: 
a. territorin, paqen, aleancat, çështjet politike dhe ushtarake; 
b. të drejtat dhe liritë e njeriut, si edhe detyrimet e shtetasve, siç parashikohen në 
Kushtetutë;
c. anëtarësimin e Republikës së Shqipërisë në organizatat ndërkombëtare; 
ç. marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga Republika e Shqipërisë; 
d. miratimin, ndryshimin, plotësimin ose shfuqizimin e ligjeve. 
2. Kuvendi, me shumicën e të gjithë anëtarëve, mund të ratifikojë edhe marrëveshje të 
tjera ndërkombëtare që nuk parashikohen në paragrafin 1 të këtij neni. 
3. Kryeministri e njofton Kuvendin sa herë që Këshilli i Ministrave nënshkruan një 
marrëveshje ndërkombëtare që nuk ratifikohet me ligj. 
4. Parimet dhe procedurat për ratifikimin dhe denoncimin e marrëveshjeve ndërkombëtare 
parashikohen me ligj.

71 Ligji Nr. 04/L-052 për Marrëveshjet Ndërkombëtare, Neni 6(3). 



50

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së KosovësÇështja

Neni 122

1. Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit të brendshëm 
juridik pasi botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Ajo zbatohet në 
mënyrë të drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur nuk është e vetëzbatueshme dhe zbatimi i 
saj kërkon nxjerrjen e një ligji. Ndryshimi, plotësimi dhe shfuqizimi i ligjeve të miratuara 
me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit për efekt të ratifikimit të marrëveshjeve 
ndërkombëtare bëhet me të njëjtën shumicë. 
2. Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që 
nuk pajtohen me të. 
3. Normat e nxjerra prej një organizate ndërkombëtare kanë epërsi, në rast konf likti, 
mbi të drejtën e vendit, kur në marrëveshjen e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë 
për pjesëmarrjen në atë organizatë, parashikohet shprehimisht zbatimi i drejtpërdrejtë i 
normave të nxjerra prej asaj.

Neni 123

1. Republika e Shqipërisë, në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare, u delegon 
organizatave ndërkombëtare kompetenca shtetërore për çështje të caktuara. 
2. Ligji me të cilin ratifikohet një marrëveshje ndërkombëtare, siç parashikohet në 
paragrafin 1 të këtij neni, miratohet me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. 
3. Kuvendi mund të vendosë që ratifikimi i një marrëveshjeje të tillë të bëhet me 
referendum.72

Bullgaria

Neni 85 

(1) Kuvendi Kombëtar ratifikon ose shpall të pavlefshme me ligj të gjitha marrëveshjet 
ndërkombëtare që: 
1. janë të natyrës politike apo ushtarake; 
2. kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e Republikës së Bullgarisë në organizata ndërkombëtare; 
3. parashohin korrigjim të kufijve të Republikës së Bullgarisë; 
4. përmbajnë obligime për thesarin; 
5. parashohin pjesëmarrjen e Shtetit në arbitrimin ndërkombëtar ose në procedura ligjore; 
6. kanë të bëjnë me të drejtat themelore të njeriut; 
7. ndikojnë në veprimin e ligjit apo kërkojnë legjislacion të ri për t’u zbatuar; 
8. shprehimisht kërkojnë ratifikim;
(3) Çdo traktat i ratifikuar nga Asambleja Kombëtare mund të ndryshohet ose të shpallet 
i pavlefshëm vetëm sipas procedurës së përcaktuar në vetë traktatet, ose në përputhje me 
standardet e gjithëpranuara të së drejtës ndërkombëtare. 

72 Kushtetuta e Shqipërisë.
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(4) Lidhjes së traktateve ndërkombëtare të cilat kërkojnë amendamentime të Kushtetutës, 
i paraprin miratimi i këtyre amendamenteve.73

Kroacia

Neni 133

Parlamenti kroat ratifikon të gjitha traktatet ndërkombëtare të cilat kërkojnë miratimin 
e amendamenteve të ligjeve, traktateve ndërkombëtare të natyrës ushtarake dhe politike 
dhe traktateve ndërkombëtare që ngarkojnë detyrime financiare për Republikën e 
Kroacisë. 
Traktatet ndërkombëtare që i japin një organizate ndërkombëtare apo aleance kompetenca 
që burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Kroacisë, ratifikohen nga Parlamenti kroat 
me një shumicë prej dy të tretave të të gjithë anëtarëve të Parlamentit.
Presidenti i Republikës nënshkruan dokumentet e ratifikimit, aderimit, miratimit ose 
pranimit të traktateve ndërkombëtare të ratifikuara nga Parlamenti kroat në përputhje 
me paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni. 
Traktatet ndërkombëtare të cilat nuk i nënshtrohen ratifikimit nga Parlamenti Kroat, 
lidhen nga Presidenti i Republikës, me propozim të Qeverisë, ose nga Qeveria e 
Republikës së Kroacisë.

Neni 134

Traktatet ndërkombëtare të lidhura dhe ratifikuara në përputhje me Kushtetutën, të cilat 
janë botuar dhe kanë hyrë në fuqi, janë pjesë përbërëse e rendit të brendshëm juridik 
të Republikës së Kroacisë dhe kanë epërsi ndaj ligjeve të brendshme. Dispozitat e tyre 
mund të ndryshohen ose shfuqizohen vetëm nën kushtet dhe sipas mënyrës së përcaktuar 
në to apo në përputhje me rregullat e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare.74

Maqedonia e Veriut

Neni 119

Marrëveshjet ndërkombëtare në emër të Republikës së Maqedonisë i lidh Presidenti i 
Republikës së Maqedonisë. Marrëveshje ndërkombëtare mund të lidh edhe Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë kur kjo përcaktohet me ligj.75 

73 Kushtetuta e Bullgarisë.
74 Kushtetuta e Kroacisë. 
75 Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut, në https://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia-ns_
 article-constitution-of-the-republic-of-north-macedonia.nspx
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Sllovenia

Neni 3a

Në bazë të një traktati të ratifikuar nga Asambleja Kombëtare me shumicën e dy të tretave 
të votave të të gjithë deputetëve, Sllovenia mund të transferojë ushtrimin e një pjese të 
të drejtave të saj sovrane te organizatat ndërkombëtare që punojnë për të drejtat e njeriut 
dhe liritë themelore, demokracinë dhe parimet e sundimit të ligjit. Këto organizata mund 
të hyjnë në një aleancë mbrojtëse me shtetet që respektojnë këto vlera.
Para se të ratifikojë një traktat, Asambleja Kombëtare mund të thërrasë një referendum. 
Një propozim kalon në referendum nëse shumica voton pro të njëjtit. Asambleja 
Kombëtare është e detyruar të respektojë rezultatin e një referendumi të tillë. Në rast 
të një referendumi të tillë, Asambleja Kombëtare nuk mund të thërrasë referendum për 
l igjin për ratifikimin e traktatit.
Aktet ligjore dhe vendimet e miratuara në kuadër të organizatave ndërkombëtare të 
cilave Sllovenia ua ka transferuar ushtrimin e një pjese të të drejtave të saj sovrane do të 
zbatohen në Slloveni në përputhje me rregulloret juridike të këtyre organizatave. 
Në procedurat për miratimin e akteve dhe vendimeve të tilla juridike, Qeveria informon 
menjëherë Asamblenë Kombëtare për propozimet për akte dhe vendime të tilla si dhe 
për aktivitetet e veta. Asambleja Kombëtare mund të miratojë qëndrime për të, të cilat 
Qeveria do t’i marrë parasysh në veprimtarinë e saj. Marrëdhëniet ndërmjet Asamblesë 
Kombëtare dhe Qeverisë, që rrjedhin nga ky paragraf, rregullohen në mënyrë të 
hollësishme me ligj të miratuar me shumicën e dy të tretave të votave të deputetëve të 
pranishëm.
(Shtuar nga Akti Kushtetues që amendamenton Kapitullin I dhe Nenet 47 dhe 68 të 
Kushtetutës së Republikës së Sllovenisë, 27 shkurt 2003).

Neni 86 

Asambleja Kombëtare mund të marrë vendime nëse në seancë janë të pranishëm shumica 
e deputetëve. Asambleja Kombëtare miraton ligje dhe vendime të tjera dhe ratifikon 
traktatet me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm, me përjashtim të rasteve kur 
një lloj tjetër i shumicës parashikohet nga Kushtetuta ose me ligj.

Neni 107 

Presidenti i Republikës:
[…]
nxjerr instrumentet e ratifikimit […].76

76 Kushtetuta e Sllovenisë.
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Përfundime
Kushtetuta nuk përcakton qartë kompetencat e Presidentit, Qeverisë dhe Kuvendit 
për të negociuar dhe lidhur marrëveshje ndërkombëtare. Kështu, pyetja mbetet 
nëse Presidenti mundet, nëpërmjet nënshkrimit, t’i ratifikojë marrëveshjet 
ndërkombëtare, apo jo. Paqartësitë tekstuale ngritën në praktikë edhe çështjen se 
cili autoritet është përgjegjës për nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, 
gjegjësisht nëse është vetëm Presidenti, apo edhe Kryeministri. Gjykata Kushtetuese 
dha disa përgjigje duke u mbështetur në Ligjin për Marrëveshjet Ndërkombëtare 
dhe konstatoi se Presidenti, Kryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme kanë 
të drejtë të kryejnë të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me lidhjen e marrëveshjeve 
ndërkombëtare. Megjithatë, për të shmangur probleme të ngjashme ose të reja 
praktike në të ardhmen, Kushtetuta duhet të qartësojë më tepër këto çështje.

Problemi kryesor i delegimit të kompetencës për të negociuar dhe nënshkruar 
marrëveshje ndërkombëtare te një organ i posaçëm është ndërhyrja në kompetencat 
e Kuvendit dhe të Qeverisë. Megjithatë, ligjbërësit mund të shqyrtojnë opsione të 
tjera që nuk do të cenonin balancën mes degëve të ndryshme të pushtetit. Kjo do 
të ishte e mundur për tri arsye kryesore: së pari, marrëveshja do t’i nënshtrohej 
mbikëqyrjes parlamentare; së dyti, Kuvendi, përmes ratifikimit, do të ketë 
përfundimisht kontrollin mbi këtë mekanizëm; dhe së treti, do të qartësohej se 
kush është përgjegjës për negocimin dhe nënshkrimin e traktateve ndërkombëtare.

Shqetësimi lidhur me Delegacionin Shtetëror nuk ishte aq shumë për kompetencat 
e këtij delegacioni për të negociuar, sa ishte për nënshkrimin ose lidhjen e një 
marrëveshjeje ndërkombëtare. Prandaj, ekziston një dallim mes procedurës 
“negociuese” dhe “nënshkrimit”. 

Për këto arsye, Kuvendi mund të krijojë një mekanizëm të caktuar institucional, në 
pajtim me Kushtetutën. Organet negociuese ad hoc mund të krijohen me qëllim 
të negocimit të traktateve ose çështjeve specifike, ndërsa traktatet ndërkombëtare 
mund të nënshkruhen vetëm nga funksionarët e caktuar shtetëror. Ndryshimet e 
ardhshme kushtetuese do të mund të rregullonin këto opsione dhe të adresonin 
kështu zbrazëtirat aktuale.

Rekomandime
Opsionet e mëposhtme mund të diskutohen për të adresuar këtë çështje:

● Në qoftë se Kushtetuta nuk ndryshohet, dispozitat përkatëse për negocimin dhe 
nënshkrimin e traktateve ndërkombëtare duhet të interpretohen sipas arsyetimit të 
Gjykatës Kushtetuese në rastin KO43/19. Sipas sugjerimit të Gjykatës, Kuvendi 
mund të qartësojë çështjet kundërthënëse përmes miratimit të një ligji të ri. 
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● Kushtetuta mund të zgjerojë juridiksionin e Gjykatës që ajo të mund të vlerësojë 
kufijtë e autoritetit të organeve kushtetuese për lidhjen e traktateteve ndërkombëtare. 

● Kushtetuta mund të lejojë edhe krijimin e grupeve/organeve të veçanta për të 
negociuar traktatet ndërkombëtare, pa u dhënë autoritet për t’i nënshkruar ato.

● Kushtetuta duhet të përfshijë një dispozitë të qartë dhe të hollësishme që 
përcakton se kush është i autorizuar për të negociuar dhe nënshkruar marrëveshje 
ndërkombëtare. Një alternativë tjetër është përcaktimi shprehimor në Kushtetutë 
se Presidenti ka autoritetin të ratifikojë disa traktate ndërkombëtare dhe se 
Kryeministri ka autoritetin të nënshkruajë traktate ndërkombëtare. Konkretisht, 
kjo mund të bëhet duke: (a) renditur të gjithë zyrtarët shtetëror të cilët, në saje të 
funksioneve të tyre, konsiderohet se përfaqësojnë shtetin në kryerjen e të gjitha 
veprimeve që kanë të bëjnë me lidhjen e traktateve, ose (b) duke i përcaktuar detajet 
për nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare nëpërmjet ligjit. 



Kushtetuta nuk definon termin “grupi më i madh parlamentar” që ka të drejtë të 
propozojë kandidatin për Kryetar dhe nënkryetarë të Kuvendit. Praktika gjyqësore 
e Gjykatës Kushtetuese sqaroi kuptimin e këtij termi, duke e përkufizuar atë si 
“partia politike, koalicioni apo iniciativat qytetare që kanë fituar më së shumti 
vende në Kuvend”. Ajo konstatoi se rezultatet e zgjedhjeve janë faktori kryesor në 
përcaktimin e grupit më të madh parlamentar. 

Megjithatë, teksti i Kushtetutës mbetet ende i paqartë, ndërsa konsiderohet se 
interpretimi i Gjykatës Kushtetuese mund të shkaktojë paqartësi praktike në të 
ardhmen. Prandaj, nevoja për më tepër qartësi në gjuhën e Kushtetutës mbetet një 
domosdoshmëri.

Grupi Parlamentar që 
ka të drejtë të propozojë 

Kryetarin e Kuvendit  

III
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Kushtetuta parasheh se grupi më i madh 
parlamentar propozon Kryetarin e 
Kuvendit.77 Megjithatë, ajo nuk përcakton 
kuptimin e termit “grupi më i madh 
parlamentar”, përkatësisht, nëse ky term nënkupton partinë politike, koalicionin 
që ka fituar shumicën e vendeve në Kuvend apo grupin apo koalicionin më të 
madh parlamentar të formuar pas zgjedhjeve. E njëjta dilemë ekziston edhe sa i 
përket emërimit dhe shkarkimit të nënkryetarëve të Kuvendit.

Kryetari i Kuvendit dhe nënkryetarët kanë detyra të rëndësishme në sigurimin e 
funksionimit të mirëfilltë të Kuvendit. Kryetari i Kuvendit përfaqëson Kuvendin, 
cakton rendin e ditës, thërret dhe drejton seancat, nënshkruan aktet e miratuara nga 
Kuvendi dhe ushtron funksione të tjera në bazë të Kushtetutës dhe Rregullores së 
Kuvendit të Republikës së Kosovës (“Rregullores së Kuvendit”).78 Kryetari bashkë 
me nënkryetarët formojnë Kryesinë e Kuvendit, e cila mbikëqyr funksionimin 
administrativ të Kuvendit. Duke pasur parasysh një rol kaq të rëndësishëm, 
emërimi i tyre nuk duhet të vonohet nga paqartësitë kushtetuese.79 

Për zgjedhjen e Kryetarit dhe 
pesë nënkryetarëve të Kuvendit 
nevojitet shumica e votave të të 
gjithë deputetëve të Kuvendit (së 
paku 61 vota).80 ‘Grupi më i madh 
parlamentar’ propozon Kryetarin 

e Kuvendit; tre ‘grupet më të mëdha parlamentare’ propozojnë tre nënkryetarë; 
deputetët që përfaqësojnë komunitetin serb propozojnë një nënkryetar, ndërsa 
deputetët që përfaqësojnë komunitetet e tjera që nuk janë shumicë propozojnë 
nënkryetarin e fundit.81 Në rast të dorëheqjes së Kryetarit ose cilitdo nënkryetar të 
Kuvendit, i njëjti grup parlamentar që e ka propozuar Kryetarin apo nënkryetarin 
në dorëheqje, propozon një kandidat zëvendësues. Kryetari dhe nënkryetarët 
zgjedhen në mbledhjen e parë konstituive të Kuvendit që udhëhiqet nga deputeti 
më i vjetër, i ndihmuar nga deputeti më i ri.82 Kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit 
shkarkohen me votën e shumicës prej dy të tretave të numrit të përgjithshëm të 
deputetëve.83 Një e treta (1/3) e të gjithë deputetëve propozojnë shkarkimin e 
Kryetarit të Kuvendit.84 Ndërsa, shkarkimin e një nënkryetari të Kuvendit mund 
ta propozojë grupi parlamentar që e ka propozuar të njëjtin/ën për atë pozitë.85 
77 Kushtetuta e Kosovës, Neni 67(2).
78 Ibid., Neni 67(7). Rregullorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Neni 16, e hyrë në fuqi më 9 gusht 2022, në 
 https://gzk.rks-gov.net/ActsByCategoryInst.aspx?Index=3&InstID=1&CatID=23. Kjo rregullore shfuqizoi Rregulloren e Kuvendit 
 të hyrë në fuqi më 29 prill 2010. 
79 Ibid., Neni 67(6).
80 Ibid., Neni 67(2) dhe Neni 67(3).
81 Ibid., Neni 67.
82 Rregullorja e Kuvendit, Neni 9 
83 Kushtetuta e Kosovës, Neni 67(5).
84 Rregullorja e Kuvendit, Neni 15.1 & Neni 15.2. Rregullorja e Kuvendit të Kosovës e vitit 2010 ka përcaktuar se shkarkimi i të dy
 palëve, Kryetarit të Kuvendit dhe nënkryetarëve, propozohet nga grupi parlamentar që i ka propozuar ata për ato pozita. 
85 Ibid.

Kushtetuta nuk definon termin 
“grupi më i madh parlamentar”. 

Kushtetuta siguron përfaqësimin e partive 
të ndryshme politike dhe të komuniteteve të 
ndryshme në procesin e zgjedhjes së Kryetarit 
dhe nënkryetarëve të Kuvendit.
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Kushtetuta dhe Rregullorja e Kuvendit nuk i referohen mundësisë së shkarkimit 
sipas propozimit të një grupi tjetër parlamentar.

Në mungesë të dispozitave kushtetuese, termi “grupi më i madh parlamentar” 
në procedurën e zgjedhjes së Kryetarit të Kuvendit është interpretuar nga 
Gjykata Kushtetutese (“Gjykata”). Megjithatë, mbetet e domosdoshme që gjuha e 
Kushtetutës të ofrojë më shumë qartësi, pasi që interpretimi i Gjykatës lidhur me 
këtë term ka ngjallur debat dhe mund të shkaktojë pasiguri juridike dhe praktike 
në të ardhmen. 

Dispozitat relevante
Kushtetuta e Kosovës 

Neni 67 [Zgjedhja e Kryetarit dhe Nënkryetarëve]

1. Kuvendi i Kosovës nga radhët e veta zgjedh Kryetarin dhe pesë (5) nënkryetarë. 
2. Kryetari i Kuvendit propozohet nga grupi më i madh parlamentar dhe zgjedhet me 
shumicën e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit. 
3. Tre (3) nënkryetarët të propozuar nga tri grupet më të mëdha parlamentare, zgjidhen 
me shumicën e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit. 
4. Dy (2) nënkryetarë përfaqësojnë komunitetet që nuk janë shumicë në Kuvend dhe ata 
zgjidhen me shumicën e votave të të gjithë deputetëve. Njëri nënkryetar do të jetë nga 
radhët e deputetëve të Kuvendit që mbajnë vendet të rezervuara ose të garantuara të 
komunitetit Serb, dhe tjetri nënkryetar nga radhët e deputetëve të Kuvendit që mbajnë 
vende të rezervuara ose të garantuara nga komunitetet tjera që nuk janë shumicë. 
5. Kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit shkarkohen me votën e shumicës prej dy të 
tretave (2/3) të numrit të përgjithshëm të deputetëve. 
6. Kryetari dhe nënkryetarët formojnë Kryesinë e Kuvendit. Kryesia është përgjegjëse për 
funksionimin administrativ të Kuvendit në mënyrën e përcaktuar me Rregulloren e Punës 
të Kuvendit. 
7. Kryetari i Kuvendit: 
(1) përfaqëson Kuvendin; 
(2) përcakton rendin e ditës, thërret dhe kryeson seancat; 
(3) nënshkruan aktet e miratuara nga Kuvendi; 
(4) ushtron edhe funksione të tjera, në bazë të kësaj Kushtetute dhe Rregullores së Punës 
të Kuvendit. 
8. Në rast mungese ose pamundësie për të ushtruar funksionin, Kryetarin e Kuvendit e 
zëvendëson njëri nga nënkryetarët.86

86 Kushtetuta e Kosovës. 
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Rregullorja e Kuvendit 

Kreu IV i Rregullores së Kuvendit
Konstituimi i Legjislaturës së Kuvendit

Neni 7 [Seanca Konstituive]

Seancën konstituive të Kuvendit e thërret Presidenti i Republikës së Kosovës, brenda 
afatit prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultatit të zgjedhjeve.  
Në rast se Presidenti i Republikës së Kosovës nuk e thërret seancën konstituive, Kuvendi 
mblidhet vetë në ditën e tridhjetë (30).

Neni 8 [Përgatitja e seancës konstituive]

1. Përgatitjet për mbledhjen konstituive të legjislaturës së Kuvendit janë përgjegjësi e 
Kryetarit nga legjislatura e mëparshme. 
2. Kryetari i legjislaturës së mëparshme, jo vonë se (5) ditë para mbajtjes së seancës 
konstituive të Kuvendit, e thërret mbledhjen e përbashkët me kryetarët e subjekteve 
politike, që kanë fituar vende në Kuvend, për të përgatitur propozimin e rendit të ditës 
dhe për caktimin e vendeve të deputetëve në sallën e seancave plenare. Në rast se mbledhja 
nuk thirret brenda afatit pesë (5) ditorë, Kuvendi mblidhet vetë, në ditën e caktuar nga 
Presidenti.
3. Paragrafi 2 i këtij neni, nuk zbatohet në rast se Kuvendi mblidhet sipas nenit 7 paragrafi 
2 të kësaj rregulloreje.
4. Rendi i ditës së mbledhjes konstituive të legjislaturës përmban:
4.1. Formimin e Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Kuorumit dhe të Mandateve;
4.2. Betimin e deputetëve;
4.3. Zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit dhe
4.4. Zgjedhjen e nënkryetarëve të Kuvendit.
5. Raporti i Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Kuorumit dhe të Mandateve 
votohet nga Kuvendi.
6. Përcaktimi i vendeve të deputetëve në sallë bëhet sipas fuqisë të subjekteve politike. 
Nëse dy ose më shumë subjekte politike kanë numër të njëjtë të deputetëve, renditja e tyre 
bëhet duke marrë për bazë numrin më të madh të votave që kanë fituar në zgjedhjet për 
Kuvend.

Neni 9 [Kryesimi i mbledhjes konstituive]

1.Punimet e seancës konstituive, deri në zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit, i drejton 
deputeti më i vjetër në moshë, i ndihmuar nga deputeti më i ri në moshë. 
2. Nëse deputeti ose deputetët nga paragrafi 1 i këtij neni, mungojnë në seancën 
konstitutive ose refuzojnë drejtimin e seancës, angazhohen deputetët tjerë sipas kritereve 
të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni.
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3. Në seancën konstituive nuk zhvillohet debat.
4. Kryesuesi i seancës konstituive, pas hapjes së seancës dhe pas paraqitjes së rendit 
të ditës, kërkon nga subjektet politike të përfaqësuara në Kuvend, të caktojnë nga një 
deputet në Komisionin e Përkohshëm për Verifikimin e Kuorumit dhe të Mandateve. 
Komisionin e kryeson deputeti i subjektit politik më të madh parlamentar. 
5. Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Kuorumit dhe të Mandateve e shqyrton 
dokumentacionin përkatës të zgjedhjeve, i paraqet Kuvendit raportin për vlefshmërinë 
e mandateve të deputetëve të Kuvendit, verifikon praninë dhe kuorumin në seancën 
konstituive.

Neni 11 [Zgjedhja e Kryetarit]

1. Kryetari i Kuvendit zgjidhet në seancën konstituive, me shumicën e votave të të gjithë 
deputetëve të Kuvendit.
2. Kryesuesi i seancës konstituive kërkon nga subjekti politik më i madh në Kuvend, të 
propozojë kandidatin për Kryetar të Kuvendit.87

3. Kryesuesi i seancës konstituive konstaton rezultatin e votimit për zgjedhjen e Kryetarit 
të Kuvendit, shpall zgjedhjen e Kryetarit dhe e fton të zërë vendin e tij.

Neni 12 [Zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit]

1. Nënkryetarët e Kuvendit zgjidhen me shumicën e votave të të gjithë deputetëve të 
Kuvendit.
2. Kryetari i Kuvendit kërkon nga tri subjektet politike më të mëdha parlamentare të 
propozojnë nga një kandidat për nënkryetar të Kuvendit. Kandidati për nënkryetar i 
subjektit më të madh parlamentar duhet të jetë i gjinisë tjetër, nga ai i Kryetarit. 
3. Në rast se dy ose më shumë subjekte politike kanë numër të njëjtë të deputetëve, 
e drejta e propozimit të nënkryetarit i takon subjektit që ka marrë më shumë vota në 
zgjedhjet për Kuvend. 
4. Kryetari i Kuvendit kërkon nga deputetët, që mbajnë vende të garantuara për 
komunitetin serb që të propozojnë një (1) kandidat për nënkryetar të Kuvendit, si dhe nga 
deputetët, që mbajnë vende të garantuara për komunitetet e tjera, që nuk janë shumicë, të 
propozojnë një (1) kandidat për nënkryetar të Kuvendit, të cilët zgjidhen me shumicën e 
votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit. 
5. Seanca konstituive përfundon me zgjedhjen e Kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit. 
Ndërprerjet gjatë seancës konstituive nuk mund të jenë më të gjata se 48 orë. 
6. Propozimet nga paragrafi 4 i këtij neni bëhen me shkrim, sipas procedurës si vijon: 
6.1. Kandidati për nënkryetar të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb propozohet nga 
shumica e deputetëve të komunitetit serb, dhe 
6.2. Kandidati për nënkryetar të Kuvendit nga radhët e deputetëve të komuniteteve të 
tjera që nuk janë shumicë propozohet nga shumica e deputetëve të komuniteteve të tjera 
që nuk janë shumicë. 

87 Rregullorja e Kuvendit të Kosovës e vitit 2010 ka përdorur termin “grupi më i madh parlamentar” ashtu si në Kushtetutë. 
 Rregullorja e re e Kuvendit ka zëvendësuar këtë me termin “subjekti politik”.
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7. Në rast të mospropozimit të kandidatëve sipas paragrafit 6 të këtij neni, propozimi 
i kandidatëve bëhet me short, në prani të deputetëve të komuniteteve përkatëse. Kjo 
procedurë administrohet nga Kryetari i Kuvendit.88

Praktika gjyqësore
Në Rastin KO119/14, Gjykata ka 
vlerësuar kushtetutshmërinë e zgjedhjes 
së Kryetarit të Kuvendit, dhe ka zgjidhur 
dilemën lidhur me “grupin më të madh 
parlamentar” duke paraqitur modalitetet 
për përcaktimin e grupit parlamentar që ka 
të drejtë të propozojë një kandidat për Kryetar të Kuvendit.89 Duke iu referuar nenit 
67(2) të Kushtetutës, për zgjedhjen e Kryetarit dhe të nënkryetarëve të Kuvendit, 
Gjykata përcaktoi se ‘grupi më i madh parlamentar’ duhet të konsiderohet partia, 
koalicioni, iniciativa qytetare dhe kandidatët e pavarur që kanë më shumë vende në 
Kuvend si rezultat i zgjedhjeve.90

Pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të qershorit 2014, Këshilli Qendror i 
Zgjedhjeve (KQZ) certifikoi rezultatin e zgjedhjeve. Tri nga partitë që individualisht 
nuk ishin fituese të zgjedhjeve (LDK, AAK dhe Nisma), e njoftuan ish-Kryetarin 
e Kuvendit se kanë formuar grupin parlamentar. Ky grup do të kishte më shumë 
vende në Kuvend sesa partia fituese e zgjedhjeve. Në seancën konstituive të datës 
17 korrik 2014, pas betimit të deputetëve të Kuvendit, kryesuesja e seancës deklaroi 
se ajo dhe deputetja më e re e Kuvendit nuk kanë kompetencë për të vepruar në 
lidhje me formimin e grupeve parlamentare. Prandaj, seanca vazhdoi me kërkesën 
që PDK-ja, si partia me më shumë vota në Kuvend pas zgjedhjeve, të propozojë një 
kandidat për kryetar të Kuvendit.91 

Seanca u bojkotua nga partitë e tjera (përfshirë edhe ato që më parë kishin deklaruar 
formimin e grupit parlamentar të LDK-së, AAK-së dhe Nismës) dhe u ndërpre për 
mungesë kuorumi. Më pas, deputetët e grupit parlamentar të LDK-së, AAK-së 
dhe Nismës së bashku me dy parti të tjera, thirrën seancën e re të Kuvendit dhe 
votuan për zëvendësimin e kryesuesit të seancës. Kryesuesi i ri kërkoi nga grupet 
parlamentare të LDK-së, AAK-së dhe Nismës që të propozojnë një kandidat, i 
cili më pas u zgjodh kryetar i Kuvendit. Disa deputetë të Kuvendit e kontestuan 
vendimin e Kuvendit para Gjykatës.

88 Rregullorja e Kuvendit.
89 Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit Nr. 05-V-001, të votuar nga 83 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës për 
 zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të 17 korrikut 2014 Rasti Nr. KO119/14, 26 gusht 2014, në 
 https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjk_ko_119_14_shq.pdf 
90 Ibid., para. 116.
91 Ibid., paras. 27, 28, 29, 31, 38.

‘Grupi më i madh parlamentar’ 
është partia politike, koalicioni apo 
iniciativat qytetare që kanë fituar më 
së shumti vende në Kuvend.
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Deputetët kërkuan nga Gjykata që të vlerësojë kushtetutshmërinë e vendimit të 
datës 17 korrik 2014 të Kuvendit (“Vendimi”) dhe, më konkretisht, të përcaktojë 
nëse Kryetari i Kuvendit është propozuar nga grupi më i madh parlamentar, siç 
kërkohet nga neni 67(2) i Kushtetutës. Ata gjithashtu kërkuan që Gjykata të sqarojë 
se cili është grupi më i madh parlamentar sipas kuptimit të nenit 67 të Kushtetutës; 
të përcaktojë kompetencat e Kryetarit të Kuvendit nga legjislatura e mëparshme 
gjatë mbledhjeve përgatitore të zhvilluara para seancës konstituive, si dhe të 
vlerësojë nëse seanca konstituive është zhvilluar në përputhje me Kushtetutën dhe 
Rregulloren e Kuvendit.92 

Gjykata konstatoi se:

116. […] grupi më i madh parlamentar, sipas 
nenit 67 (2) të Kushtetutës, duhet të konsiderohet 
partia, koalicioni, iniciativa qytetare dhe kandidatë 
të pavarur që kanë më shumë vende në Kuvend, 
në kuptim të nenit 64 (1) të Kushtetutës, se çdo 
tjetër parti, koalicion, iniciativë qytetare dhe 
kandidatë të pavarur që kanë marrë pjesë si të tillë në zgjedhje. Ky grup duhet ta propozojë 
Kryetarin e Kuvendit, duke respektuar dispozitat e nenit 67 (2) të Kushtetutës. Kjo është 
ajo që parasheh Kushtetuta si grup parlamentar dhe, aq më tepër, që kjo është defacto në 
pajtim me praktikën parlamentare në shtetet demokratike.

118. Në momentin e thirrjes së seancës konstituive të Kuvendit, grupi parlamentar përbëhet 
nga kandidatë që janë zgjedhur anëtarë të Kuvendit në fletëvotimin e partisë, të koalicionit, 
të iniciativave qytetare dhe kandidatëve të pavarur që janë regjistruar për zgjedhje, kanë 
marrë pjesë në to, e kanë kaluar pragun ligjor dhe kanë fituar vende në proporcion me 
numrin e votave të vlefshme të fituara në zgjedhjet për Kuvend.

119. Në rastin e tanishëm, Kryesuesja e seancës konstituive, me të drejtë ia dha mundësinë 
grupit më të madh parlamentar të propozojë kandidatin për Kryetar të Kuvendit, pasi që, 
sipas listës së rezultateve të certifikuara të zgjedhjeve, partia e cila ishte e para në renditje i 
kishte 37 deputetë. Rrjedhimisht, po t’i ishte dhënë mundësia ndonjë partie tjetër, ndonjë 
koalicioni tjetër, ndonjë iniciative tjetër qytetare dhe kandidatëve të tjerë të pavarur, do të 
ishte jokushtetuese.

120. Gjykata vëren se, sipas transkriptit, pas pezullimit të seancës konstituive për shkak të 
mungesës së kuorumit, një grup i deputetëve thirri një mbledhje për të parashtruar mocion 
për zëvendësimin e Kryesueses dhe ata zgjodhën Kryetarin dhe nënkryetarët e Kuvendit.

121. Gjykata rikujton se parashtruesit e 
kërkesës kontestojnë kushtetutshmërinë e 
kësaj procedure dhe rezultatin e saj. Duke 
marrë parasysh interpretimin e lartpërmendur 
në bazë të nenit 67 (2), në lidhje me neni 64 (1), 

92 Ibid., para. 44.

Një grup parlamentar, në 
kuptimin e ngushtë të fjalës, 
mund të regjistrohet vetëm pas 
konstituimit të Kuvendit.   

Negociatat paszgjedhore dhe grupet 
parlamentare paszgjedhore nuk janë 
faktorë përcaktues për propozimin e 
kryetarit të Kuvendit.  
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dhe në bazë të Rregullores së Punës të Kuvendit, Gjykata gjen se kjo mbledhje e kontestuar 
nuk është në pajtim me kërkesat kushtetuese që një séance konstituive të konsiderohet 
kushtetuese. Kështu, kjo mbledhje nuk duhet të konsiderohet seancë konstituive.

122. Në këto rrethana, Gjykata konkludon se vendimi, si rezultat i kësaj mbledhjeje, nuk 
korrespondon me një vendim të marrë, sipas nenit 67 (2) të Kushtetutës, gjatë seancës 
konstituive dhe, nga grupi më i madh parlamentar. Për pasojë, Vendimi Nr. 05-V-001, i 
votuar nga 83 deputetë të Kuvendit për zgjedhjen e z. Isa Mustafes Kryetar të Kuvendit, i 
17 korrikut 2014, është i pavlefshëm.93

Gjykata theksoi se Kushtetuta përdor 
shprehje të ndryshme për të njëjtën çështje, 
përkatësisht: “grupi më i madh parlamentar” 
[neni 67.2], “partia politike apo koalicioni 
që përbën shumicën në Kuvend” [neni 
84.14] dhe “partia politike ose koalicioni që 
ka fituar shumicën në Kuvend” [neni 95].94 
Sipas interpretimit të Gjykatës, në secilën prej këtyre shprehjeve, partitë politike 
apo koalicionet pasqyrojnë rezultatet e zgjedhjeve. Gjykata interpretoi nenin 67.2 
për Zgjedhjen e Kryetarit dhe Nënkryetarëve të Kuvendit në lidhje me nenin 
64.1 për Strukturën e Kuvendit, i cili parasheh se “vendet […] ndahen […] në 
përpjesëtim me numrin e votave të vlefshme, të fituara […] në zgjedhjet […]”.95 Për 
më tepër, Gjykata theksoi se një interpretim i tillë është në përputhje me praktikën 
parlamentare në shtetet demokratike.96

Megjithatë, sfida të tjera ligjore mund të shfaqen në praktikë, pasi që Gjykata nuk 
ka marrë parasysh se partia apo koalicioni që ka marrë më shumë vota në zgjedhje, 
mund të mos ketë votat e nevojshme për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit. Gjyqtari 
Carolan në mendimin e tij mospajtues theksoi të njëjtin shqetësim. Ai argumentoi 
se dallimi mes formulimit në Kornizën Kushtetuese dhe në Kushtetutë pasqyron 
qëllimin e hartuesit, ndryshe nga interpretimi i Gjykatës.97 Në mënyrë të veçantë, 
Korniza Kushtetuese ka paraparë që Kryetari i Kuvendit duhet të jetë anëtar i 
partisë apo koalicionit që ka marrë numrin më të madh të votave në zgjedhje. Nga 
ana tjetër, neni 67 i Kushtetutës parasheh se kandidati për kryetar të Kuvendit 
mund të propozohet nga ‘grupi më i madh parlamentar’. Sipas gjyqtarit Carolan, ky 
ndryshim në gjuhë do të thotë se “grupi më i madh parlamentar” konsiderohet jo 
vetëm partia apo koalicioni që ka marrë numrin më të madh të votave në zgjedhje, 
por grupi më i madh parlamentar që do të mund të zgjedhte me sukses Kryetarin.98 

93 Rasti KO119/14.
94 Ibid., para. 104.
95 Ibid., para 106.
96 Ibid., para 116.
97 Rasti KO119/14 – Mendimi mospajtues i gjyqtarit Robert Carolan, në 
 https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjkk_ko_119_14_mm_shq.pdf
98 Ibid., page 4.

Gjykata përcaktoi se rezultatet e 
zgjedhjeve janë kriteri parësor për 
përcaktimin e grupit parlamentar 
që ka të drejtë të propozojë 
Kryetarin e Kuvendit.   
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Kjo qëndron për shkak se moszgjedhja 
e Kryetarit të Kuvendit mund të 
shkaktojë shpërndarjen e Qeverisë 
thjeshtë me një votë të suksesshme 
mosbesimi.99

Përfundimi i Gjykatës se shprehjet e përdorura në nenin 67.2 (“grupi më i madh 
parlamentar”) dhe nenin 95 (“partia politike apo koalicioni që ka fituar shumicën në 
Kuvend”) të Kushtetutës nënkuptojnë të njëjtën gjë, është gjithashtu i diskutueshëm. 
Gjykata nuk shpjegoi pse hartuesit do të përdornin një terminologji tjetër për të 
nënkuptuar të njëjtën gjë. Gjyqtari Carolan theksoi se, ndryshe nga partitë dhe 
koalicionet, grupet parlamentare nuk marrin pjesë në zgjedhje politike, por mund 
të formohen nga deputetë individual të Kuvendit, si të pavarura nga zgjedhjet.100

Duke marrë parasysh dyshimet dhe rreziqet aktuale lidhur me themelimin 
e institucioneve të Kosovës në të ardhmen, qartësia kushtetuese është një 
domosdoshmëri.

Analiza Krahasuese
Kushtetutat e vendeve të tjera janë shumë koncize dhe nuk përcaktojnë detajisht 
procedurat për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit, pasi që dispozitat 
kushtetuese plotësohen me rregulloret e punës së parlamenteve. Kushtetuta e 
Shqipërisë, Estonisë dhe Gjermanisë madje as nuk përcaktojnë numrin e votave 
të nevojshme për zgjedhje të tilla. Ndërsa, sa i përket të drejtës për të propozuar 
kandidatët, ekzistojnë modele të ndryshme. Në rastin e Shqipërisë, të paktën 15 
deputetë mund të propozojnë një kandidat për Kryetar të Parlamentit; në Kroaci, 
të paktën 1/3 e deputetëve; në Estoni, çdo anëtar i Riigikogut; në Gjeorgji, shumica 
apo pakica parlamentare, një fraksion ose një grup prej të paktën 6 deputetësh. Në 
rastin e Kosovës, Kushtetuta synon që Kryesia e Kuvendit të përfaqësojë partitë apo 
përkatësitë e ndryshme politike, dhe më e rëndësishmja, komunitetet e ndryshme.

Shqipëria

Neni 75 

1. Kuvendi zgjedh dhe shkarkon Kryetarin e vet. 
2. Kuvendi organizohet dhe funksionon sipas rregullores së miratuar nga shumica e të 
gjithë anëtarëve.101

99 Ibid., page 5.
100 Ibid., page 5.
101 Constitution of Albania.

Partia apo koalicioni që ka marrë më 
shumë vota në zgjedhje, mund të mos 
ketë votat e nevojshme për zgjedhjen e 
Kryetarit të Kuvendit. 
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Rregullorja e Punës së Kuvendit të Shqipërisë

Neni 6 

1. Kandidati për Kryetar të Kuvendit propozohet nga të paktën 15 deputetë. Një deputet 
nuk mund të mbështesë më shumë se një kandidat. Propozimi bëhet me shkrim, përmban 
nënshkrimet përkatëse dhe paraqitet në Sekretarinë e Përkohshme të Kuvendit. 
2. Kryetari i Kuvendit zgjidhet pa debat dhe me votim të fshehtë, me shumicën e votave, 
në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Në rast se asnjë nga 
kandidatët nuk ka fituar shumicën e kërkuar, vijohet me një raund të dytë, ku votohet për 
dy kandidaturat që kanë marrë më shumë vota. 
3. Votimi organizohet publikisht dhe drejtohet nga një komision votimi, i përbërë prej 
5 deputetësh, që pasqyron, për aq sa është e mundur, përbërjen politike të Kuvendit. 
Anëtari më i vjetër në moshë kryen edhe detyrën e kryetarit të komisionit të votimit dhe 
shpall rezultatin e votimit. 
4. Drejtuesi i seancës fton menjëherë Kryetarin e Kuvendit të zërë vendin e tij.

Neni 15 

1. Deputetët mund të formojnë grupe parlamentare sipas përkatësisë partiake ose 
orientimit politik. Formimi i grupit parlamentar i njoftohet Kuvendit në seancën më të 
parë. 
2. Grupet parlamentare, sipas përkatësisë partiake, formohen mbi bazën e listës së partive 
politike që përfaqësohen në Kuvend, bazuar në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, të 
shpallur me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. 
3. Grupet parlamentare, sipas orientimit politik, mund të formohen menjëherë pas 
konstituimit të Kuvendit ose gjatë legjislaturës, nga deputetë të pavarur, nga deputetë që 
largohen nga partia politike për të cilën kanë konkurruar në zgjedhje, nga deputetë që 
janë deklaruar jashtë grupeve ose kur krijohet një subjekt politik i ri. 
4. Pas zgjedhjes së Kryetarit të Kuvendit, drejtuesi i seancës lexon listën e partive politike 
që rezultojnë parti parlamentare, referuar vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 
për rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, dhe fton deputetët që të plotësojnë deklaratën 
me shkrim për grupin parlamentar në të cilin do të bëjnë pjesë. 
5. Brenda 5 ditëve nga data e zgjedhjes së Kryetarit të Kuvendit ose e marrjes së mandatit 
gjatë legjislaturës, çdo deputet deklaron me shkrim se në cilin grup parlamentar bën 
pjesë ose deklarimin si deputet i pavarur ose jashtë grupeve parlamentare. 
6. Grupi parlamentar formohet nga jo më pak se 7 deputetë. Çdo deputet mund të jetë 
anëtar vetëm në një grup parlamentar. 
7. Kur numri i deputetëve të një grupi parlamentar bie nën numrin e parashikuar nga 
pika 6 e këtij neni, grupi pushon së ekzistuari. 
8. Çdo deputet ka të drejtë të largohet nga grupi parlamentar. Deputeti i paraqet një 
deklaratë me shkrim kryesisë së grupit parlamentar nga i cili largohet dhe Kryetarit 
të Kuvendit, i cili njofton në seancën më të parë. Deputeti që largohet nga një grupi 
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parlamentar, mund t’i bashkohet një grupi parlamentar vetëm pas gjashtë muajve nga 
data e largimit.102

Kroacia

Neni  73 

[…]
Parlamenti i Kroacisë konstituohet në seancën e parë me zgjedhjen e Kryetarit të tij nga 
shumica e deputetëve të pranishëm.103

Rregullorja e Punës e Parlamentit të Kroacisë

Neni 4 

Presidenti i Republikës thërret Seancën e parë Konstituive të Parlamentit. 
Deri në zgjedhjen e Kryetarit të Parlamentit, seanca përkohesisht kryesohet nga ana e 
Kryetarit të Parlamentit nga mandati i kaluar, apo, nëse ai/ajo nuk ka pasur mundësi të 
merr pjesë, nga ana e deputetit më të vjetër të pranishëm në Parlament.

Neni 5

Gjatë Seancës Konstituive, Parlamenti zgjedh edhe anëtarët për Komisionin për 
Kredenciale dhe Privilegje. 
Përveç Kryetarit të Parlamentit dhe Komisionit të permendur në paragrafin 1 të këtij 
neni, gjatë Seancës Konstituive të Parlamentit mund të zgjidhen edhe Nenkryetari i 
Parlamentit, Sekretari i Parlamentit dhe Sekretari i Seancës së Parlamentit, Komisioni i 
Zgjedhjeve, Emërimeve dhe Administratës si dhe grupet tjera punuese. 
Së paku 1/3 e deputetëve të zgjedhur të Parlamentit, gjatë Seancës Konstituive, kanë të 
drejtë që të paraqesin propozimet për zgjedhjen e organeve të përmendura në paragrafin 
1 dhe 2 të këtij neni.104

Estonia 

Kapitulli IV  

Riigikogu

§ 69. Nga radhët e anëtarëve të tij, Riigikogu zgjedh një kryetar dhe dy nënkryetarë të 
cilët kryesojnë punën e Riigikogut në përputhje me Rregulloren e Punës së Riigikogut 
dhe Aktin Administrativ të Riigikogut.105

102 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Shqipërisë, në 
 https://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2013/06/Rregullorja-e-Kuvendit.pdf 
103 Kushtetuta e Kroacisë. 
104 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Kroacisë, në https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/Croatian-
 Parliament-Standing-Orders_Consolidated-Text_November-2020.pdf?msclkid=9babbbb0b0d711ecbe880d360d2c660c.
105 Kushtetuta e Republikës së Estonisë, në https://www.constituteproject.org/constitution/Estonia_2015.pdf?lang=en 
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Rregullorja e Punës së Riigikogut

§ 7.  Parimet dhe procedura e zgjedhjes së Kryetarit dhe nënkryetarëve të Riigikogut
(1) Kryetari i Riigikogut zgjedhet i pari. Nënkryetarët e Riigikogut zgjedhen njëkohësisht 
pas zgjedhjes së Kryetarit të Riigikogut.
(2) Kandidatët mund të propozohen nga anëtarët e Riigikogut. Kandidatët për pozitën e 
Kryetarit të Riigikogut propozohen fillimisht. Pas zgjedhjes së Kryetarit të Riigikogut, 
propozohen kandidatët për pozitën e nënkryetarit të Riigikogut. Kandidatët e propozuar 
duhet të japin pëlqimin për të kandiduar në zgjedhje.
(3) Kryetarit dhe nënkryetarët e Riigikogut zgjedhen me votim të fshehtë.
(4) Anëtarët e Riigikogut kanë një votë për zgjedhjen e Kryetarit të Riigikogut dhe një 
votë për zgjedhjen e nënkryetarit të Riigikogut.
(5) Kandidati që merr më shumë se gjysmën e votave të vlefshme zgjidhet Kryetar i 
Riigikogut. Në rast se asnjëri kandidat nuk merr numrin e nevojshëm të votave, zhvillohet 
një raund shtesë, ku votohet për dy kandidatët që kanë marrë më së shumti vota. Në rast 
se të dy kandidatët marrin numër të barabartë të votave, fituesi zgjedhet me short. Në 
qoftë se propozohet vetëm një kandidat për Kryetar të Riigikogut, ai/ajo zgjedhet nëse 
ka më shumë vota në favor të tij/saj se sa kundër. 
(6) Kandidati që merr numrin më të madh të votave bëhet nënkryetar i parë i Riigikogut. 
Kandidati që merr numrin e dytë më të madh të votave bëhet nënkryetari i dytë i 
Riigikogut. Në rast se dy kandidatë marrin numër të barabartë votash, zhvillohet një 
raund tjetër zgjedhor ndërmjet këtyre dy kandidatëve.106

Gjeorgjia

Neni 40 

Kryetari dhe zevendës kryetarët e Parlamentit të Gjeorgjisë 
1. Parlamenti i Gjeorgjisë zgjedh Kryesuesin për mandatin e tij me shumicën e numrit 
të përgjithshëm të anëtarëve të tij me votim të fshehtë dhe në përputhje me procedurat e 
përcaktuara me Rregulloren e Punës. […] 
2. Parlamenti i Gjeorgjisë zgjedh një nënkryetar të parë dhe nënkryetarët për mandatin e 
tyre me shumicën e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të tij në përputhje me procedurat 
e përcaktuara me Rregulloren e Punës.107

Rregullorja e Punës e Parlamentit të Gjeorgjisë

Neni 17 

1. Kuvendi në seancën e tij të parë, me votim të fshehtë të anëtarëve të tij, zgjedh 
Kryesuesin (Kryetarin) për mandatin e tij. 
2. Shumica, pakica, një fraksion, i cili nuk është i bashkuar në shumicë apo pakicë, 
dhe një grup prej jo më pak se gjashtë deputetësh që nuk janë pjesë e asnjë fraksioni 

106 Rregullorja e Punës e Riigikogut, në https://www.riigiteataja.ee/en/eli/518112014003/consolide.
107 Kushtetuta e Gjeorgjisë, në https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36.
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(në tekstin e mëtejmë Grupi i gjashtë deputetëve), kanë të drejtën për të propozuar një 
kandidat për pozitën e Kryetarit të Kuvendit. 
6. Kandidati konsiderohet i zgjedhur në pozitën e Kryesuesit (Kryetarit) të Kuvendit 
nëse ai/ajo mbështetet nga shumica e anëtarëve të regjistruar të Parlamentit.108

Gjermania

Neni 40 

(1) Bundestagu zgjedh Kryetarin, Nënkryetarët dhe sekretarinë. Ai miraton rregulloren 
e punës.109

Rregullorja e Punës së Bundestagut Gjerman

Rregulli 1

(1) Mbledhja e parë e Bundestagut të porsazgjedhur thirret nga ana e Kryetarit në largim 
dhe mbahet jo më vonë se ditën e trembëdhjetë pas zgjedhjeve (neni 39 i Ligjit Themelor). 
(2) Në mbledhjen e parë të Bundestagut, deputeti më i vjetër i Bundestagut, apo nëse ai/
ajo nuk pranon, atëherë deputeti më i vjetër i radhës e merr Kryesimin deri sa Kryetari i 
ri apo njëri nga Nënkryetarët nuk e merr pozitën. 
[…]
(4) Pas vërtetimit të kuorumit, bëhet zgjedhja e Kryetarit, Nënkryetarëve dhe Sekretarëve.

Rregulli 2

(1) Bundestagu, përmes votimit të fshehtë dhe të ndarë (Rregulli 49), e zgjedh Kryetarin 
dhe Nënkryetarët për mandatin elektoral. Çdo grup parlamentar në Bundestagun 
Gjerman do të përfaqësohet në Kryesi me të paktën një Nënkryetar. 
(2) [Kryetar] Zgjedhet personi që merr votat e shumicës së deputetëve të Bundestagut. 
[…]

Rregulli 10 

(1) Grupet parlamentare paraqesin bashkimin e jo më pak se pesë përqind të deputetëve 
të Bundestagut dhe se anëtarët e tyre duhet t’i përkasin të njejtës parti apo partive të 
cilat, për shkak të qëllimeve të ngjashme politike, nuk garojnë mes njëra-tjetrës në ndonjë 
Land. Kur deputetët e Bundestagut formojnë një grup të tillë mbi baza të tjera nga ato 
të permendura në fjalinë e parë të këtij paragrafi, njohja e tyre si një grup parlamentar 
kërkon pëlqimin e Bundestagut. 
(2) Formimi i grupeve parlamentare, emërimi i tyre dhe emrat e kryesuesve, anëtarëve 
dhe të ftuarve duhet që në formë të shkruar t’i komunikohen Kryetarit. […]110

108 Rregullorja e Punës e Parlamentit të Gjeorgjisë, në https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36.
109 Kushtetuta e Gjermanisë, në https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf 
110 Rregulloja e Punës e Bundestagut Gjerman, në https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80060000.pdf.
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Republika e Maqedonisë së Veriut 

Neni 63

Deputetët në Kuvend zgjidhen për periudhë kohore prej katër vitesh. Mandatin e 
deputetëve e verifikon Kuvendi. Mandati fillon të rrjedhë nga seanca konstituive e 
Kuvendit. Kuvendi i porsazgjedhur mblidhet në seancën konstituive më së voni 20 ditë 
pas zgjedhjeve të mbajtura. Seancën konstituive e thirr Kryetari i Kuvendit nga përbërja 
e mëparshme. Në qoftë se seanca konstituive nuk thirret në afatin e paraparë, deputetët 
vetë mblidhen dhe e konstituojnë Kuvendin në ditën e njëzetenjëtë nga dita e përfundimit 
të zgjedhjeve. […].

Neni 67 

Kuvendi nga radha e deputetëve e zgjedh Kryetarin dhe një ose më shumë nënkryetarë, 
me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve. [. . .].111

Rregullorja e Punës e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Neni 20

Kuvendi në mbledhjen konstituive, me propozimin e së paku dhjetë deputetëve, zgjedh 
Komisionin për Çështjet e Zgjedhjeve dhe të Emërimeve. 
Në Komision sigurohet përfaqësim përkatës i deputetëve të partive politike të 
përfaqësuara në Kuvend.

Neni 21

Kuvendi nga radhët e deputetëve zgjedh Kryetarin dhe nënkryetarët e Kuvendit. 
Numrin e nënkryetarëve e përcakton Kuvendi me propozim të Kryetarit të Kuvendit. 
Nënkryetarët zgjidhen nga radhët e deputetëve, të cilët u takojnë partive të ndryshme 
politike të përfaqësuara në Kuvend. 
Njëri nga nënkryetarët zgjidhet nga radhët e deputetëve, të cilët i takojnë partisë politike 
të përfaqësuar në Kuvend, që është parti më e madhe opozitare.

Neni 22

Candidates for the President of the Assembly may be proposed by the Committee on 
elections and appointments, or by at least twenty Members of the Assembly.
A Member of the Assembly can propose only one candidate for President of the Assembly.

Neni 23

Propozimet e kandidatëve për Kryetar të Kuvendit paraqiten me shkrim në seancën e 
Kuvendit dhe përmbajnë emrin dhe mbiemrin e kandidatit me të dhëna biografike dhe 
arsyetim, si dhe emrat dhe mbiemrat e deputetëve të cilët paraqesin propozimin dhe 
nënshkrimet e tyre. 

111 Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut, https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/36714/70972/F511737559/MKD36714%20
 Eng.pdf 
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Radhitja e kandidatëve për Kryetar të Kuvendit përcaktohet sipas rendit alfabetik të 
mbiemrave të tyre.

Neni 26

Për Kryetar të Kuvendit është zgjedhur kandidati, i cili ka fituar shumicën e votave nga 
numri i përgjithshëm i deputetëve. […].112

Përfundime
Mos-definimi në Kushtetutë i ‘grupit më të madh parlamentar’ për të propozuar 
Kryetarin e Kuvendit ka shkaktuar një konflikt kushtetues. Neni 67(2) i referohet të 
drejtës së “grupit më të madh parlamentar” për të propozuar Kryetarin e Kuvendit. 
Nga ana tjetër, nenet 84(14) dhe 95(1) i referohen të drejtës së partisë politike apo 
koalicionit që ka fituar shumicën e vendeve në Kuvend.113 Përdorimi i terminologjive 
të ndryshme në Kushtetutë krijon nevojën për qartësi.

Sipas interpretimit tekstual dhe sistematik të Kushtetutës nga Gjykata Kushtetuese, 
termi “grupi më i madh parlamentar” i referohet partisë politike, koalicionit, nismave 
qytetare dhe kandidatëve të pavarur që kanë më shumë vende në Kuvend. Ndërsa, 
rezultatet e zgjedhjeve janë kriteri parësor për ndarjen e ulëseve në Kuvend114 Ky 
kriter është në përputhje edhe me Rregulloren e Punës së Kuvendit, sipas së cilës 
një grup parlamentar mund të regjistrohet vetëm pas konstituimit të Kuvendit.115

Megjithatë, interpretimi i Gjykatës është konsideruar sfidues në dy raste: së pari, 
atëherë kur dy parti apo koalicione kanë arritur të njëjtin rezultat zgjedhor; dhe së 
dyti, në rast se pas konstituimit të Kuvendit, krijohet një grup i ri parlamentar, i cili 
në ndërkohë shkarkon Kryetarin e Kuvendit me shumicën prej dy të tretave. Sipas 
interpretimit aktual, ky grup i ri parlamentar nuk do të kishte të drejtë të propozonte 
kandidatin për kryetar të ri të Kuvendit. Përkundrazi, këtë propozim mund ta bëjë 
vetëm partia ose koalicioni që ka marrë më së shumti vota në zgjedhje, megjithëse 
kjo parti apo koalicion mund të mos ketë votat e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit 
të ri të Kuvendit.

Këto mangësi kërkojnë një ndryshim në Kushtetutë dhe në Rregulloren e Kuvendit 
për të sjellë më shumë qartësi krahas interpretimit të Gjykatës. Përmirësimi i 
terminologjisë kushtetuese do të parandalonte konfliktet e ardhshme kushtetuese 
lidhur me këtë çështje.

112 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, në https://sobranie.mk/rules-procedures-of-the-assembly-ns_
 article-rules-of-procedure-of-the-assembly-of-the-republic-of-macedonia.nspx.
113 These provisions refer to the right of the political party or coalition holding the majority in the Assembly to propose the 
 candidate for Prime Minister. For more, see Constitution of Kosovo, Article 84 (14) and Article 95 (1).
114 Case KO119/14, para. 113.a
115 Ibid., para. 117.
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Rekomandimet
● Nenet 67(2) dhe 67(3) duhet të përfshijnë interpretimin e dhënë nga Gjykata 
Kushtetuese. Në këtë rast, paragrafi 2 i nenit 67 do të duhej të formulohej si 
vijon: “Kryetari i Kuvendit propozohet nga partia, koalicioni, nismat qytetare 
dhe kandidatët e pavarur që kanë më shumë vende në Kuvend dhe zgjedhen me 
shumicën e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit.” Ndërsa, paragrafi 3 i nenit 
67 do të mund të formulohej si: “Tre (3) nënkryetarët e propozuar nga tri partitë, 
koalicionet, iniciativat qytetare dhe kandidatët e pavarur që kanë më shumë vende 
në Kuvend, zgjedhen me shumicën e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit”.

● Kushtetuta dhe Rregullorja e Kuvendit mund të ndryshohen në atë mënyrë që të 
përfshijnë një dispozitë që përcakton se grupi më i madh parlamentar paszgjedhor 
mund të propozojë Kryetarin e Kuvendit. 

● Opsione të tjera do të mund të merrnin si shembuj vendet e tjera si Shqipëria (të 
paktën 15 deputetë); Kroacia (të paktën 1/3 e deputetëve); Estonia (çdo anëtar i 
Riigikogut) apo Gjeorgjia (shumica, pakica, një fraksion ose një grup prej të paktën 
6 deputetësh). Këto opsione do të mund të përfshiheshin në Kushtetutë ose në 
Rregulloren e Kuvendit. 



Zbrazëtirat kushtetuese lidhur me mandatin e Kryetarit dhe nënkryetarëve 
të Kuvendit shtruan para Gjykatës Kushtetuese pyetjen nëse ata duhet të japin 
dorëheqje kur të largohen nga grupi i tyre parlamentar që i ka propozuar ata për 
atë pozitë. Gjykata Kushtetuese arriti në përfundimin se largimi nga grupi i tyre 
parlamentar nuk rezulton automatikisht në shkarkimin e tyre. Kushtetuta mund të 
përfshijë në tekstin e saj interpretimin e Gjykatës Kushtetuese dhe të përcaktojë 
mundësinë e shkarkimit të Kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit me një shumicë 
më të vogël sesa dy të tretat (2/3), në mënyrë që të lehtësohen procedurat.

Mandati i Kryetarit dhe 
nënkryetarëve të Kuvendit 

pas largimit nga grupi i 
tyre parlamentar

IV
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Kushtetuta rregullon procedurën 
e emërimit dhe shkarkimit të 
Kryetarit dhe nënkryetarëve 
të Kuvendit, por jo edhe se si 
ndikon të qenit pjesë e një grupi 
parlamentar në mandatin e tyre 
në kryesinë e Kuvendit.

Grupet parlamentare nuk janë të kufizuara që për nënkryetar të Kuvendit të 
propozojnë vetëm ndonjë anëtar nga grupi i tyre parlamentar. Në rastin kur 
Kryetari apo nënkryetari është anëtar i grupit parlamentar që e ka propozuar atë, 
shtrohet pyetja nëse ata duhet të largohen nga detyra pasi të jenë larguar nga grupi 
i tyre parlamentar. Në mungesë të dispozitave kushtetuese, Gjykata Kushtetuese 
(“Gjykata”) sqaroi këtë çështje duke konstatuar se Kryetari ose nënkryetari i 
Kuvendit do të mbesin në pozitën e tyre përveç nëse deputetët votojnë për 
shkarkimin e tyre.

Për shkarkimin e anëtarëve të kryesisë së Kuvendit kërkohen votat e dy të tretave 
(2/3) të të gjithë deputetëve. Ndryshimet e mundshme të Kushtetutës në lidhje me 
shkarkimin e tyre, duke ruajtur kërkesën e votimit formal, mund të parashikojnë që 
për shkarkimin e tyre të kërkohet një shumicë më e ulët, si p.sh. tre të pestat (3/5) 
ose shumica e të gjithë deputetëve të Kuvendit.

Dispozitat relevante
Kushtetuta e Kosovës

Neni 67 [Zgjedhja e Kryetarit dhe Nënkryetarëve]

1. Kuvendi i Kosovës nga radhët e veta zgjedh Kryetarin dhe pesë (5) nënkryetarë. 
2. Kryetari i Kuvendit propozohet nga grupi më i madh parlamentar dhe zgjedhet me 
shumicën e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit. 
3. Tre (3) nënkryetarët të propozuar nga tri grupet më të mëdha parlamentare, zgjidhen 
me shumicën e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit. 
4. Dy (2) nënkryetarë përfaqësojnë komunitetet që nuk janë shumicë në Kuvend dhe ata 
zgjidhen me shumicën e votave të të gjithë deputetëve. Njëri nënkryetar do të jetë nga 
radhët e deputetëve të Kuvendit që mbajnë vendet të rezervuara ose të garantuara të 
komunitetit Serb, dhe tjetri nënkryetar nga radhët e deputetëve të Kuvendit që mbajnë 
vende të rezervuara ose të garantuara nga komunitetet tjera që nuk janë shumicë. 
5. Kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit shkarkohen me votën e shumicës prej dy të 
tretave (2/3) të numrit të përgjithshëm të deputetëve. 
6. Kryetari dhe nënkryetarët formojnë Kryesinë e Kuvendit. Kryesia është përgjegjëse 
për funksionimin administrativ të Kuvendit në mënyrën e përcaktuar me Rregulloren e 

Kushtetuta nuk përcakton nëse Kryetari 
dhe nënkryetarët e Kuvendit duhet të japin 
dorëheqje kur ata largohen nga grupi 
parlamentar që i ka propozuar ata. 
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Punës të Kuvendit. 
7. Kryetari i Kuvendit: (1) përfaqëson Kuvendin; (2) përcakton rendin e ditës, thërret 
dhe kryeson seancat; (3) nënshkruan aktet e miratuara nga Kuvendi; (4) ushtron edhe 
funksione të tjera, në bazë të kësaj Kushtetute dhe Rregullores së Punës të Kuvendit. 
8. Në rast mungese ose pamundësie për të ushtruar funksionin, Kryetarin e Kuvendit e 
zëvendëson njëri nga nënkryetarët.116

Rregullorja e Kuvendit

Neni 15 [Shkarkimi, dorëheqja e Kryetarit dhe nënkryetarit të Kuvendit]

1. Kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit shkarkohen me votën e shumicës prej 2/3 të 
numrit të përgjithshëm të deputetëve. 
2. Propozimi për shkarkimin e Kryetarit të Kuvendit mund të bëhet me kërkesë të 1/3 të 
të gjithë deputetëve të Kuvendit. 
3. Propozimi për shkarkimin e nënkryetarit të Kuvendit mund të bëhet me kërkesë të 
grupit parlamentar që e ka propozuar. 
4. Kryetari i Kuvendit dhe nënkryetari i Kuvendit mund të japin dorëheqje. Aktin e 
dorëheqjes ia paraqesin Kuvendit për njoftim. 
5. Në rastin, si në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, propozimi i kandidatit të ri bëhet nga 
grupi parlamentar që e ka propozuar atë.117

Praktika gjyqësore
Rasti KO84/18 është rasti më i rëndësishëm sa i përket kësaj çështjeje.118 Gjykata 
vlerësoi nëse Kuvendi duhet të shkarkojë automatikisht një nënkryetar nëse ai/ajo 
largohet nga grupi parlamentar që e ka propozuar për atë pozitë. 

Disa deputetë të Kuvendit i 
kërkuan Gjykatës vlerësimin e 
kushtetutshmërisë së vendimit të 
Kuvendit për mos-shkarkimin e 
nënkryetares së Kuvendit, Aida 
Derguti, pas njoftimit të saj se është larguar nga grupi parlamentar i Vetëvendosjes, 
i cili fillimisht e kishte propozuar atë për postin e nënkryetares së Kuvendit. Grupi 
parlamentar i Vetëvendosjes kishte iniciuar shkarkimin e nënkryetares Aida Dërguti, 
mirëpo propozimi nuk kishte marrë votat e nevojshme të dy të tretave (2/3) të të 
gjithë deputetëve të Kuvendit, siç kërkohet nga neni 67 i Kushtetutës. 

116 Kushtetuta e Kosovës. 
117 Rregullorja e Kuvendit të Kosovës. 
118 Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit nr. 06/V-145 të Kuvendit të Republikës së Kosovës përkitazi me Propozimin e Grupit
 Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje! për shkarkimin e Aida Dërgutit nga pozita e nënkryetares së Kuvendit të Republikës së
 Kosovës, Rasti Nr. KO84/18, 24 dhjetor 2018, në https://gjk-ks.org/en/decision/vleresim-kushtetutshmerise-se-vendimit-nr-06
 -v-145-te-kuvendit-te-republikes-se-kosoves-perkitazi-propozimin-e-grupit-parlamentar-te-levizjes-vetevendosje-per-
 shkarkimin-e-aida-dergutit-nga-poz/.

Largimi nga grupi parlamentar nuk 
rezulton në humbjen automatike të 
pozitës së Kryetarit apo nënkryetarit të 
Kuvendit.



Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës

74

Çështja

Gjykata në aktgjykimin e saj vendosi për dy çështje: 1) nëse pozita e nënkryetarit 
të Kuvendit është e rezervuar ekskluzivisht për tri (3) grupet më të mëdha 
parlamentare, dhe 2) nëse deputetët e Kuvendit kanë abuzuar të drejtën e tyre të 
votës duke refuzuar shkarkimin e nënkryetares në fjalë.

Gjykata fillimisht theksoi se 
Kushtetuta parasheh se e drejta për të 
nominuar tre (3) kandidatë për pozitat 
e nënkryetarëve u takon ekskluzivisht 
tri (3) grupeve më të mëdha 
parlamentare.119 Sipas Gjykatës, se e 

drejta e këtyre grupeve për të nominuar kandidatë për postin e nënkryetarit të 
Kuvendit është thelbësore për ruajtjen e themeleve të një demokracie efektive dhe 
kuptim-plotë dhe të qeverisur nga sundimi i ligjit, në konstituimin e Kuvendit.120 
Përderisa e drejta e propozimit u takon tri (3) grupeve më të mëdha parlamentare, 
këto grupe jo detyrimisht janë të kufizuara që të propozojnë kandidatë nga grupi 
i tyre parlamentar. Kushtetuta lejon një liri të gjerë të propozimit të kandidatit për 
pozitën e nënkryetarit të Kuvendit, duke mos kufizuar propozimin nga një grup i 
caktuar parlamentar.121

Së dyti, Gjykata theksoi se anëtarët e kryesisë së Kuvendit nuk janë përfaqësues të 
grupeve parlamentare apo partive politike në këtë organ.122 Ata nuk kanë përgjegjësi 
që të mbrojnë interesat e grupeve parlamentare apo partive politike të Kuvendit.123 
Prandaj, Gjykata e konsideroi si të pabazuar pretendimin e parashtruesve të kërkesës 
se deputetët e Kuvendit kanë shkelur Kushtetutën me refuzimin e shkarkimit të 
nënkryetares në fjalë.124

Analiza Krahasuese
Në vendet demokratike ekzistojnë praktika të ndryshme për zgjedhjen dhe 
shkarkimin e nënkryetarëve të Kuvendit. Megjithatë, në të gjitha vendet që përmes 
Komisionit të Venecias kanë dorëzuar përgjigje në pyetjet e Gjykatës, largimi nga 
një grup i caktuar parlamentar nuk nënkupton humbje automatike të postit të 
nënkryetarit. Në këto vende, për shkarkimin e nënkryetarëve të Kuvendit kërkohet 
një votim i veçantë dhe një numër i caktuar votash.125

119 Ibid., para. 88.
120 Ibid., para. 94.
121 Ibid., para. 94.
122 Ibid., para. 98
123 Ibid.
124 Ibid., para. 126.
125 Ibid., para. 102.

Kuvendi mund të votojë për shkarkimin 
e Kryetarit apo nënkryetarëve të tij edhe 
nëse këta të fundit janë larguar nga grupi 
parlamentar që i ka propozuar.
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Përjashtim bën Bullgaria, ku kryetari dhe 
nënkryetarët e Kuvendit shkarkohen 
automatikisht nga postet e tyre 
përkatëse në rast se nuk janë më anëtarë 
të grupit parlamentar që i ka propozuar 
për të njëjtin post. Të gjitha vendet e 
tjera përcaktojnë se shkarkimi i kryetarit 
ose nënkryetarit të Kuvendit kërkon një 
proces formal votimi. Në shumicën e këtyre vendeve, shkarkimi është i suksesshëm 
në qoftë se për të votojnë shumica e deputetëve.

Bullgaria

Rregullorja e Organizimit dhe e Punës e Kuvendit Kombëtar të Bullgarisë parasheh 
pasojat juridike në rastin kur kryetari dhe nënkryetari i Kuvendit largohen nga grupi 
parlamentar që i ka propozuar për atë post. Në lidhje me këtë, neni 5 i Rregullores 
së Punës përcakton se:

Neni 5 (1) 

[1] Kryetari dhe nënkryetarët e Asamblesë Kombëtare mund të shkarkohen përpara 
përfundimit të mandatit: 
[…] 
(2) Kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit Popullor shkarkohen para skadimit të mandatit 
me rastin e largimit nga Grupi Parlamentar ose me përjashtimin nga anëtarësia e tij, si 
dhe në rastet kur Grupi Parlamentar pushon së ekzistuari. 
(3) Në rastet nga paragrafi 1, pika 1 dhe paragrafi 2, shkarkimi shpallet pa debat dhe 
votim për të.126

Republika Çeke

Kushtetuta e Republikës Çeke rregullon çështjen e emërimit dhe shkarkimit 
të Kryetarit dhe Nënkryetarëve të Kuvendit, si dhe emërimin e Kryetarit dhe 
Nënkryetarëve të Senatit. Në këtë drejtim, neni 29 i Kushtetutës parashikon se:

(1) Kuvendi i Deputetëve zgjedh dhe shkarkon Kryetarin dhe Nënkryetarët e tij. 
(2) Senati zgjedh dhe shkarkon Kryetarin dhe Nënkryetarët e tij.127

Përveç kësaj, Rregullorja e Punës e Dhomës së Deputetëve të Republikës Çeke 
përcakton procedurën për shkarkimin e Kryetarit dhe Nënkryetarëve të Kuvendit 
si më poshtë:

126 Rregullorja e Punës e Kuvendit Kombëtar të Bullgarisë, në https://www.parliament.bg/en/podns. 
127 Kushtetuta e Republikës Çeke, në https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_
 uprava/AJ/Ustava_EN_ve_zneni_zak_c._98-2013.pdf.

Praktika kushtetuese e Kosovës është e 
ngjashme me shumicën e kushtetutave 
të shteteve të tjera, të cilat nuk 
parashikojnë shkarkimin automatik të 
anëtarëve të kryesisë së Kuvendit pas 
daljes nga grupet e tyre parlamentare.
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§ 31

Kryetari i Dhomës së Deputetëve ose një nënkryetar mund të shkarkohet nga detyra 
vetëm sipas kërkesës me shkrim nga të paktën dy të pestat e të gjithë deputetëve.128

Në mënyrë të ngjashme, Rregullorja e Punës e Senatit të Republikës Çeke përcakton se:

Seksioni 35

Largimi i Kryetarit ose Nënkryetarëve të Senatit nga detyra e tyre gjatë një mandati, 
mund të bëhet sipas mocionit me shkrim të mbështetur nga të paktën një e treta e të 
gjithë senatorëve.129

Kroacia

Kushtetuta e Kroacisë rregullon çështjen e emërimit të Kryetarit dhe Nënkryetarëve 
të Kuvendit të Kroacisë, si dhe procedurën për marrjen e vendimeve nga Kuvendi. 
Dispozitat përkatëse të Kushtetutës përcaktojnë se:

Neni 79

Parlamenti kroat ka një Kryetar dhe një ose më shumë nënkryetarë. 
Organizimi i brendshëm dhe mënyra e funksionimit të Parlamentit Kroat rregullohet me 
Rregulloren e Punës. 
Rregullorja e Punës miratohet me shumicën e votave të të gjithë deputetëve.

Neni 82

Përveç nëse përcaktohet ndryshe me Kushtetutë, Parlamenti kroat miraton vendime me 
shumicë votash, me kusht që shumica e anëtarëve të tij të jenë të pranishëm në seancë. 
Deputetët votojnë personalisht.130

Përveç kësaj, dispozitat përkatëse të Rregullores së Punës së Parlamentit të Kroacisë 
parashikojnë se:

Neni 32

Parlamenti ka një kryetar dhe tre deri në pesë nënkryetarë. 
Nëse zgjedhen tre nënkryetarë, dy zgjidhen me propozim të shumicës parlamentare dhe 
një me propozim të pakicës parlamentare. 
Nëse zgjedhen katër nënkryetarë, dy zgjidhen me propozim të shumicës parlamentare 
dhe dy me propozim të pakicës parlamentare. 
Nëse zgjedhen pesë nënkryetarë, tre zgjidhen me propozim të shumicës parlamentare 
dhe dy me propozim të pakicës parlamentare.

128 Rregullorja e Punës e Dhomës së Deputetëve të Republikës Çeke, në https://public.psp.cz/en/docs/
 laws/1995/90.html
129 Rregullorja e Punës e Senatit të Republikës Çeke, në https://www.senat.cz/informace/zakon106/
 zakony/zak107-eng.php?amp%3BO=9.
130 Kushtetuta e Kroacisë. 
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Neni 272

[…]
Zgjedhja, emërimi dhe shkarkimi i kryetarëve, nënkryetarëve dhe anëtarëve të trupave 
punuese të Kuvendit bëhet sipas propozimit të Komisionit për Zgjedhje, Emërime dhe 
Administrim ose sipas propozimit të së paku 15 deputetëve.131

Letonia

Kushtetuta e Letonisë rregullon çështjen e zgjedhjes së Kryetarit dhe Nënkryetarëve 
të Parlamentit (Saeimas). Në lidhje me këtë çështje, ajo përcakton se:

16. Saeima zgjedh Presidiumin [Kryesinë] që përbëhet nga një kryesues, dy zëvendës dhe 
një sekretar. Presidiumi funksionon vazhdimisht gjatë mandatit të Saeimas.132

Përveç kësaj, Rregullorja e Punës e Parlamentit të Letonisë (Saeimas) rregullon 
procedurën për shkarkimin e Kryetarit dhe Nënkryetarëve të Saeimas. Dispozitat 
përkatëse të kësaj Rregulloreje parashikojnë si më poshtë:
33. (1) Anëtari i Presidiumit ose numëruesi i votave mund të tërhiqet me vendim të 
Saeimës në rast se paraqitet: 
1) kërkesë me shkrim nga anëtari në fjalë i Presidiumit ose numëruesi në fjalë; 
2) një propozim i mbështetur nga të paktën 10 anëtarë. 
[…] 
34. Për vendimmarrjen nga nenet 31, 32 dhe 33, nevojitet shumica absolute e votave të 
anëtarëve të pranishëm.133

Sllovakia

Kushtetuta e Sllovakisë rregullon çështjen e zgjedhjes dhe shkarkimit të Kryetarit 
dhe Nënkryetarëve të Parlamentit (Këshillit Kombëtar). Në këtë drejtim, ajo 
parashikon se:

Neni 89

(1) Kryetari i Këshillit Kombëtar të Republikës Sllovake zgjidhet dhe shkarkohet nga 
Këshilli Kombëtar i Republikës së Sllovakisë me votim të fshehtë, me më shumë se 
gjysmën e votave të të gjithë deputetëve. Kryetari i përgjigjet vetëm Këshillit Kombëtar 
të Republikës Sllovake. 
[…].

131 Rregullorja e Punës e Parlamentit të Kroacisë, në https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/
 inline-files/Croatian-Parliament-Standing-Orders_Consolidated-Text_November-2020.pdf. 
132 Kushtetuta e Letonisë, në https://www.satv.tiesa.gov.lv/en/2016/02/04/the-constitution-of-the-republic-of-
 latvia/. 
133 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Letonisë, në https://www.saeima.lv/en/legislative-process/rules-of-
 procedure/?phrase=rules%20of%20procedure. 
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Neni 90

(1) Nënkryetarët e Këshillit Kombëtar të Republikës Sllovake veprojnë si zëvendësues 
të Kryetarit. Ata zgjidhen dhe shkarkohen me votim të fshehtë nga Këshilli Kombëtar i 
Republikës Sllovake, me votat e më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të Parlamentit. 
Nënkryetari i Këshillit Kombëtar të Republikës Sllovake i përgjigjet Këshillit Kombëtar 
të Republikës Sllovake. […].134

Përfundime
Interpretimi i Gjykatës Kushtetuese plotësoi zbrazëtirat kushtetuese lidhur me 
procedurën e shkarkimit të anëtarëve të kryesisë së Kuvendit, pas largimit të 
tyre nga grupet e tyre parlamentare që i kanë propozuar për atë post. Sipas këtij 
interpretimi, shkarkimi i tyre mund të bëhet vetëm pas votimit të suksesshëm nga 
dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve të Kuvendit, pavarësisht nëse ata vazhdojnë 
të jenë anëtarë apo jo të grupit parlamentar që i ka propozuar për atë pozitë.

Kjo qasje është në përputhje me qëllimin e një procedure të tillë votimi, sepse 
Kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit nuk përfaqësojnë interesat e grupeve 
parlamentare që i kanë propozuar, por mbi të gjitha ato të Kuvendit në tërësi, duke 
siguruar kështu funksionimin e Kuvendit dhe të organeve të tij.  Kjo praktikë është 
gjithashtu në përputhje me kushtetutat dhe praktikat e vendeve të tjera. 

Megjithatë, përderisa shumica prej dy të tretave (2/3) të të gjithë deputetëve duket 
e justifikueshme për shkarkimin e Kryetarit të Kuvendit, e njëjta nuk është gjithsesi 
e nevojshme për shkarkimin e nënkryetarëve të Kuvendit. Për të lehtësuar këtë 
procedurë, Kushtetuta mund të ndryshohet në atë mënyrë që të parashikojë një 
prag më të ulët për shkarkimin e nënkryetarëve të Kuvendit. Sido që të jetë, gjuha 
e Kushtetutës në rregullat që parasheh duhet të jetë e qartë.

Rekomandimet
● Kushtetuta mund të përfshijë në tekstin e saj interpretimin e Gjykatës Kushtetuese 
dhe të përcaktojë shprehimisht se Kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit mbesin në 
pozitat e tyre edhe pas largimit nga grupi i tyre parlamentar që i ka propozuar për 
ato pozita. Kryetari dhe nënkryetarët shkarkohen vetëm me votën e dy të tretave 
(2/3) të deputetëve të Kuvendit.

●  Një mundësi do të ishte shkarkimi i nënkryetarëve të Kuvendit me një prag më 
të ulët se shumica e votave prej dy të tretave (2/3). Sidoqoftë, kjo do të kërkonte 
ndryshimin e Kushtetutës si dhe të Rregullores së Kuvendit.

134 Kushtetuta e Sllovakisë, në https://www.ustavnysud.sk/en/ustava-slovenskej-republiky?msclkid=7b9a5 b2ab1bb11e` 
 852f86e77a752726. 



Kushtetuta nuk parasheh se kur dhe si e ndikon dënimi për një vepër penale 
vlefshmërinë e mandatit të një deputeti. Praktika e deritanishme kushtetuese dhe 
Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme ofrojnë pak qartësi në këtë aspekt. Megjithatë, 
mbetet e nevojshme që të parashihen dispozita të posaçme lidhur me procedurën e 
konstatimit të pavlefshmërisë së mandatit të deputetit të Kuvendit. Po ashtu, është 
e paqartë nëse kriteret për pavlefshmërinë e mandatit të deputetit vlejnë edhe për 
Kryeministrin dhe Presidentin. Sigurimi i një standardi ekuivalent edhe për këto 
pozita do të parandalonte kontradiktat normative dhe do të siguronte integritetin 
kushtetues. Ndryshimet kushtetuese apo ligjore do të mund të ofronin më shumë 
qartësi në këto çështje.

Pavlefshmëria e mandatit 
të deputetit të Kuvendit 

për shkak të veprës penale 

V
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Kushtetuta nuk parasheh nëse deputeti i 
Kuvendit i dënuar për vepër penale mund 
ta mbajë mandatin, e as nuk përcakton 
nëse një person i dënuar për vepër penale 
mund të kandidojë apo jo për deputet 
të Kuvendit. Kjo paqartësi vë në dyshim vlefshmërinë e votës së deputetëve të 
Kuvendit, në qoftë se ata janë dënuar me vendim gjykate me më shumë se një (1) 
vit burgim.

Pyetje të tjera që lidhen me këtë çështje janë: (i) kur bëhet i pavlefshëm mandati 
i një deputeti të Kuvendit për shkak të një vendimi dënues për vepër penale të 
shqiptuar nga gjykata dhe, (ii) a janë rregullat për pavlefshmërinë e mandatit të 
zbatueshme edhe për organet e tjera kushtetuese, si për shembull Presidentin dhe 
Kryeministrin?

Kushtetuta nuk e përcakton shprehimisht 
se personi i dënuar për vepër penale 
nuk mund të kandidojë për deputet të 
Kuvendit.135 Megjithatë, ajo parasheh 
që një person që dëshiron të kandidojë 
për deputet duhet të plotësojë kriteret 
ligjore.136 Këto kritere janë të parapara 

në Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme, i cili përcakton se një person nuk mund të 
kandidojë për deputet nëse, ndër të tjera, shpallet fajtor për një vepër penale me 
vendim gjyqësor të formës së prerë në tre (3) vitet e fundit.137 Prandaj, Ligji për 
Zgjedhjet e Përgjithshme përcakton një kufizim të arsyeshëm të së drejtës për t’u 
zgjedhur, siç garantohet me Kushtetutë. Ky kufizim i shërben qëllimit parësor për 
ruajtjen e integritetit kushtetues dhe besueshmërisë në organet legjislative, të cilat 
janë shtyllat themelore të rendit demokratik.

Mungesa e dispozitave kushtetuese që 
trajtojnë këtë çështje paraqet një ‘zbrazëtirë 
juridike’, e cila mund të plotësohet duke 
zbatuar nenin 71 të Kushtetutës në lidhje 
me nenin 29(1) të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme. Meqenëse Qeveria, duke 
përfshirë edhe Kryeministrin, i përgjigjet 
Kuvendit, do të ishte normativisht e përshtatshme që kriteret ligjore sipas nenit 
71 të Kushtetutës të vlejnë edhe për Kryeministrin. Në të kundërtën, një ligj për 
Qeverinë do duhej të përfshinte këto kritere. Kjo do të nënkuptonte që (i) heqja e

135 Kushtetuta e Kosovës, Neni 73.
136 Ibid., Neni 71.
137 Ligji Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, 15 qershor 2008, Neni 29(q), në 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2544. 

Kushtetuta nuk  përcakton pasojat 
e dënimit për vepër penale në 
mandatin e deputetit të Kuvendit. 

Korniza ligjore e Kosovës parasheh 
kufizime ligjore në ushtrimin e 
funksioneve për kandidatët për 
deputetë dhe anëtarët e shërbimit 
publik të cilët kanë dosje penale.

Emërimi i një kandidati si Kryeministër 
i vendit, i cili nuk i ka plotësuar kushtet 
ligjore për të qenë deputet i Kuvendit, 
dëmton koherencën normative 
kushtetuese. 
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të drejtës për të kandiduar në zgjedhje me vendim gjykate; dhe (ii) shpallja fajtor 
për një vepër penale me vendim të formës së prerë të gjykatës në tre (3) vitet e 
fundit, do të përjashtonin edhe mundësinë që një kandidat që të propozohet dhe të 
zgjedhet  Kryeministër. E njëjta do të zbatohej edhe për një kandidat për President 
të vendit.

Kjo qasje do të ishte në përputhje me interpretimin dhe vlerësimin e Gjykatës 
Kushtetuese (“Gjykata”) se asnjë normë kushtetuese nuk mund të nxirret jashtë 
kontekstit, të interpretohet mekanikisht dhe në mënyrë të pavarur nga Kushtetuta.138

Dispozitat relevante
Kushtetuta e Kosovës

Neni 70 [Mandati i Deputetëve]

1. Deputetët e Kuvendit janë përfaqësues të popullit dhe nuk i nënshtrohen asnjë mandati 
detyrues. 
2. Mandati i deputetit të Kuvendit të Kosovës fillon ditën e certifikimit të rezultatit të 
zgjedhjes. 
3. Mandati i deputetit mbaron ose bëhet i pavlefshëm, nëse: (1) nuk bën betimin; (2) jep 
dorëheqjen; 
(3) emërohet anëtar i Qeverisë së Kosovës; 
(4) përfundon mandati i Kuvendit; 
(5) mungon gjashtë (6) muaj rresht në seancat e Kuvendit. Në raste të veçanta, Kuvendi 
i Kosovës mund të vendosë ndryshe; 
(6) dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me një ose më shumë 
vjet burgim; 
(7) ajo/ai vdes.
4. Vendet e liruara të deputetëve në Kuvend, plotësohen menjëherë, në pajtim me këtë 
Kushtetutë dhe me ligjin.

Neni 45 [Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes]

1. Çdo shtetas i Republikës së Kosovës që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë 
edhe ditën e zgjedhjeve, gëzon të drejtën të zgjedhë dhe të zgjedhet, me përjashtim kur 
kjo e drejtë i kufizohet me vendim gjyqësor.139

138 Vlerësim i kushtetutshmërisë së Dekretit të Presidentit të Republikës së Kosovës, nr. 24/2020, të datës 30 prill 2020, Rasti 
 nr. KO72/20, 1 qershor 2020, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2020/06/ko_72_20_agj_shq.pdf
139 Kushtetuta e Kosovës.
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Ligji Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës

Neni 29 [Përshtatshmëria/Aftësia e Kandidatit]

29.1 Cilido person emri i të cilit paraqitet në Listën e Votuesve është i aftë për certifikim 
si kandidat përveç nëse ai apo ajo është:
p) me anë të vendimit të gjykatës, i është hequr e drejta për të qenë kandidat; 
q) i shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në tri (3) 
vitet e fundit.140

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Gjykata ka trajtuar këtë çështje në rastin nr. KO95/20.141 Burime të tjera relevante 
janë Raporti i Komisionit të Venecias për Përjashtimin e Kryerësve të Veprave 
të Paligjshme nga Parlamenti, i miratuar nga Komisioni i Venecias në Mbledhjen 
e 104-të Plenare më 23-24 tetor 2015,142 Kodi i Praktikave të Mira në Çështjet 
Zgjedhore i Komisionit të Venecias,143 dhe Raporti i Komisionit të Venecias për 
Legjislacionin Zgjedhor dhe Administrimin e Zgjedhjeve në Evropë144. Të gjitha 
këto dokumente trajtojnë çështjen e pavlefshmërisë së mandatit të një deputeti të 
Kuvendit për shkak të veprës penale.

Në rastin KO95/20, Gjykata ka konstatuar se mandati i deputetit të Kuvendit humb 
ose bëhet i pavlefshëm nga momenti i nxjerrjes së vendimit gjyqësor të formës së 
prerë me të cilin deputeti dënohet me një (1) vit ose më tepër burgim.

Më 6 tetor 2019 u mbajtën zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin. Në listën e 
deputetëve të sapo zgjedhur, të vërtetuar nga KQZ-ja, ishte edhe Etem Arifi nga 
Partia e Ashkalinjëve për Integrim, i cili ishte dënuar për vepër penale me më 
shumë se një (1) vit burgim. Më 3 qershor 2020, Kuvendi zgjodhi Qeverinë dhe në 
votim mori pjesë edhe deputeti Etem Arifi.145

Deputetët e Kuvendit kundërshtuan vendimin e Kuvendit për zgjedhjen e Qeverisë 
me arsyetimin se nuk është në përputhje me nenin 95(3) [Zgjedhja e Qeverisë], 

140 Ligji Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës.
141 Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës nr. 07/V-014, të 3 qershorit 2020, për 
 Zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Rasti nr. KO95/20, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2021/01/
 ko_95_20_agj_shq.pdf.
142 Komisioni Evropian për Demokraci Nëpërmjet të Ligjit, Komisioni i Venecias, Raporti për Përjashtimin e Kryerësve të Veprave 
 Penale nga Parlamenti, i miraturar nga Këshilli për Zgjedhje Demokratike në mbledhjen e 52-të, (Venecia, 22 tetor 2015) dhe 
 nga Komisioni i Venecias në Takimin e 104-të plenar (Venecia, 23-24 tetor 2015), Opinioni Nr. 807/2015, CDL-AD(2015)036cor, 
 23 nëntor 2018, në https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)036cor-e
143 Komisioni i Venecias, Kodi i Praktikave të Mira në Çështje Zgjedhore, në https://venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/
 Publications/Code_conduite_PREMS%2006115%20GBR.pdf.
144 Komisioni Evropian për Demokraci Nëpërmjet të Ligjit, Komisioni i Venecias, Raporti për Legjislacionin Zgjedhor dhe 
 Administrimin e Zgjedhjeve në Evropë, i miraturar nga Këshilli për Zgjedhje Demokratike në mbledhjen e 17-të, (Venecia, 
 8-9 qershor 2006) dhe nga Komisioni i Venecias në Seancën e 67-të Plenare (Venecia, 9-10 qershor 2006), 
 Studiminr. 352/2005, CDL-AD(2006)018, 12 qershor 2006, në https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
 aspx?pdffile=CDL-AD(2006)018-e. 
145 Rasti KO95/20, para. 66, 287.
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lidhur me nenin 70(3.6) [Mandati i Deputetëve] të Kushtetutës.146

Gjykata në këtë rast vlerësoi (i) nëse Etem Arifi kishte mandat të vlefshëm në 
kohën e nxjerrjes së vendimit të kontestuar të Kuvendit, dhe nëse jo, (ii) nëse 
vendimi i kontestuar i Kuvendit është në pajtueshmëri me Kushtetutën nëse në 
procedurën e votimit ka dhënë votën përcaktuese një deputet që nuk ka pasur 
mandat të vlefshëm.

Arsyetimi i Gjykatës përfshin këto argumente:

Përkitazi me efektin që ka dënimi për vepër penale në kandidimin, zgjedhjen 
dhe ushtrimin e mandatit të deputetit të Kuvendit.

175. Për sa i përket efektit të dënimit për kryerje të veprës penale në zgjedhjen dhe ushtrimin 
e mandatit të deputetit, Gjykata vë në dukje se legjislacioni i zbatueshëm në Republikën e 
Kosovës parasheh dy situata, gjegjësisht situatën e pamundësisë (papërshtatshmërisë) për 
të qenë kandidat për deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, si rezultat i dënimit 
për kryerjen e veprave penale; si dhe situatën e mbarimit apo pavlefshmërisë së mandatit të 
deputetit, si rezultat i dënimit për kryerjen e veprave penale. Gjykata sjellë në vëmendje se 
edhe qëndrimet e Komisionit të Venecias dhe përgjigjet e pranuara nga shtetet anëtare të 
Forumit të Komisionit të Venecias, të paraqitura më sipër, vënë theksin tek këto dy situata. 

181. […] Gjykata vëren se neni 73 [Pamundësia e Kandidimit], i Kushtetutës, nuk përcakton 
në mënyrë shprehimore se personat e dënuar për vepra penale nuk mund të kandidojnë për 
deputet të Kuvendit të Kosovës.

182. Megjithatë, Gjykata vë theksin në nenin 71 [Kualifikimet dhe Barazia Gjinore], 
të Kushtetutës, i cili përcakton se “Secili shtetas i Republikës së Kosovës i cili është 
tetëmbëdhjetë (18) vjeç ose më i madh dhe përmbush kriteret ligjore, mund të jetë kandidat 
për deputet.” Në këtë aspekt, është kërkesë kushtetuese e paraparë në nenin e lartcekur të 
Kushtetutës që në mënyrë shprehimore përcakton se për t’u kandiduar për deputet, secili 
person duhet të përmbush, përveç kriterit të moshës dhe shtetësisë, edhe “kriteret ligjore”. 
Nga kjo dispozitë kushtetuese rrjedhë se Kuvendi i Kosovës mund të përcaktojë kritere 
shtesë, përmes ligjit, në mënyrë që një person të kandidohet për të qenë deputet.

187. Në ndërlidhje me këtë, Gjykata vë në dukje se neni 29 i Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme i atribuon KQZ-zë kompetencën ekskluzive për të bërë vlerësimin e kushteve 
formale të kandidateve me rastin e aplikimit dhe certifikimit të tyre për të marrë pjesë në 
zgjedhje. […].

190. Gjykata vë në dukje se neni 45 i Kushtetutës, në të cilin është thirrur Gjykata Supreme 
për të nxjerrë Aktgjykimin e saj të 19 shtatorit 2017, në paragrafin 1, përcakton se: “Çdo 
shtetas i Republikës së Kosovës që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën 
e zgjedhjeve, gëzon të drejtën të zgjedhë dhe të zgjedhet, me përjashtim kur kjo e drejtë i 
kufizohet me vendim gjyqësor”.

146 Ibid., para.4.
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192. Në dritën e kësaj, Gjykata konsideron se, së pari, neni 45 i Kushtetutës flet për 
“kufizimet” e të drejtave zgjedhore, me gjuhë të përgjithësuar; së dyti, termi “vendim 
gjyqësor”, në kuptim të këtij neni, nuk mund të interpretohet në atë mënyrë që të nënkuptojë 
ekskluzivisht dhe vetëm vendimet gjyqësore plotësuese “heqja e të drejtës për tu zgjedhur”. 
[…].

193. Për më tepër, Gjykata vë në dukje se, lidhur me çështjen e kufizimit të të drejtave 
kushtetuese, është i pashmangshëm referimi edhe në nenin 55 [Kufizimi i të Drejtave dhe 
Lirive Themelore], të Kushtetutës. […].

196. […] Sipas nenit 71 të Kushtetutës, 
secili shtetas i Republikës së Kosovës 
i cili është tetëmbëdhjetë vjeç ose më 
i madh dhe përmbush kriteret ligjore, 
mund të jetë kandidat për deputet. 
Ndërsa sipas nenit 29.1(q) të Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme, asnjë person nuk mund të jetë kandidat për deputet për zgjedhjet 
për Kuvend nëse është dënuar për vepër penale me vendim përfundimtar të Gjykatës në 
tri vitet e fundit. […] Një praktikë e tillë, me disa dallime të vogla, ndiqet edhe nga shumë 
vende demokratike.

198. Gjykata vë në dukje se Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme nuk kërkon që personave të 
dënuar për vepra penale t’iu shqiptohet medoemos si dënim plotësues “heqja e të drejtës 
për t’u zgjedhur”, në mënyrë që ata të mos lejohen të kandidojnë në zgjedhje parlamentare. 
Kjo meqë, sipas nenit 29.1 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, heqja e të drejtës për 
të qenë kandidat në zgjedhje me vendim të PZAP-së dhe gjykatës, si dhe pamundësia 
për të qenë kandidat për shkak të shpalljes fajtor për një vepër penale me një vendim 
përfundimtar të gjykatës në tri vitet e fundi, janë baza të ndryshme/të ndara që shkaktojnë 
pamundësinë/papërshtatshmërinë për të qenë kandidat. Gjykata është e mendimit se ky 
interpretim përputhet edhe me leximin sistematik të neneve 45, 55 dhe 71 të Kushtetutës.

Pavlefshmëria e mandatit të deputetit të Kuvendit të Republikës së Kosovës 
si rezultat i dënimit për vepra penale.

213. […] Gjykata konstaton se 
korniza përkatëse kushtetuese dhe 
ligjore përcakton në mënyrë të 
qartë se mandati i deputetit mbaron 
apo bëhet i pavlefshëm nëse ai/
ajo, “dënohet me vendim gjyqësor”; 

“dënimi është për një vepër penale”; “dënimi është me burgim për një periudhë kohore prej 
një (1) e më shumë vjet”; “vendimi i gjykatës është i formës së prerë”. Pra, në momentin 
kur plotësohen kumulativisht katër rrethanat e lartcekura ndaj një deputeti të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës, ai/ajo e humb mandatin.

Kufizimet ligjore mbrojnë integritetin 

kushtetues dhe besueshmërinë qytetare në 

organin ligjdhënës, si shtylla thelbësore të 

demokracisë parlamentare. 

Mandati i deputetit humb apo bëhet i 
pavlefshëm nga momenti kur i shqiptohet 
vendimi i formës së prerë gjyqësor me të cilin 
dënohet me një (1) vjet a më tepër burgim.
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217. […]sipas dispozitave të lartcekura të Kodit të Procedurës Penale, vendimi gjyqësor 
konsiderohet që është i formës së prerë, nëse ndaj atij vendimi nuk lejohet me tej ankesa.

Nëse ekziston një procedurë e veçantë që duhet të ndiqet për heqjen e 
mandatit të deputetit, pas dënimit me burgim prej një vit apo më tepër, me 
vendim gjyqësor të formës së prerë.

222. […] as neni 70 i Kushtetutës dhe as ndonjë dispozitë tjetër kushtetuese apo ligjore nuk 
përcakton ndonjë procedurë të veçantë që duhet ndjekur për t’ia marrë mandatin deputetit, 
apo për të konstatuar mbarimin apo pavlefshmërinë e mandatit të tij – pasi të jenë krijuar 
rrethanat e parapara në nenin 70, 3 (6) të Kushtetutës. Gjykata sjellë në vëmendje se ky 
konstatim u përforcua edhe nga argumentet dhe interpretimet e palëve të paraqitura në 
seancë dëgjimore.

228. […] as në Kushtetutën e Kosovës e as në ligjet dhe rregulloret përkatëse nuk ka 
një procedurë të përcaktuar posaçërisht që duhet ndjekur për konstatimin e humbjes së 
mandatit, pasi të jenë plotësuar kushtet për mbarimin apo pavlefshmërinë e mandatit të 
deputetit, për shkak të dënimit me burgim një vit e më tepër (siç e parasheh neni 70. 3.6. i 
Kushtetutës dhe nenet përkatëse të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe të Ligjit për të 
Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit). 

229. […] në praktikat e mëhershme të Kuvendit ekziston vetëm një rast kur një deputeti 
i ka përfunduar mandati si rezultat i kryerjes së veprës penale. Në atë rast, sipas dosjes së 
lëndës, nuk ka informata që është ndjekur ndonjë procedurë specifike në Kuvend për heqjen 
e mandatit, përveç procedurës për zëvendësimin e deputetit të cilit i ka përfunduar mandati. 
Rrjedhimisht, pas humbjes së mandatit të deputetit në fjalë, Kryetari i Kuvendit kishte 
kërkuar nga Presidentja zëvendësimin e deputetit të cilit i kishte përfunduar mandatit, sipas 
procedurës së përcaktuar në Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme.

230. Çështja e pamundësisë për të qenë kandidat për deputet të Kuvendit është e përcaktuar 
në mënyrë të qartë dhe gjithëpërfshirëse me dispozitat kushtetuese dhe ligjore, duke përfshirë 
nenet 71, dhe 73 të Kushtetutës, si dhe nenin 29 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme. Po 
ashtu, çështja e humbjes, apo pavlefshmërisë, së mandatit të deputetit është rregulluar me 
nenin 70 të Kushtetutës, nenin 112 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, nenin 8 të Ligjit 
për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit si dhe nenin 25 të Rregullores së Kuvendit.. 

231. […] Kushtetuta në mënyrë shprehimore e ka paraparë rastin në të cilin humbja e 
mandatit nuk është automatike, por i nënshtrohet një procedure të veçantë në Kuvend, 
përkatësisht në rastet kur një deputet mungon gjashtë (6) muaj në seancat e Kuvendit, 
përpos nëse Kuvendi vendos ndryshe, siç është përcaktuar shprehimisht në pikën 5 të 
paragrafit 3 të nenit 70 të Kushtetutës. 

232. […] sikur qëllimi i ligjdhënësit do të ishte që marrja e mandatit të deputetit, pas 
shqiptimit të vendimit të formës së prerë për dënim me një vit e më tepër burgim, t’i 
nënshtrohej ndonjë procedure të caktuar, qoftë përmes një votimi formal nga Kuvendi apo 
ndonjë procedure tjetër, kjo procedurë do të ishte përcaktuar ose në dispozita kushtetuese 
ose me ndonjë nga ligjet përkatëse apo me Rregulloren e Kuvendit. 
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233. Një procedurë e tillë nuk mund të përcaktohet nga Gjykata Kushtetuese, nëse ajo 
nuk është paraparë në asnjë akt normativ dhe, për më tepër, në mungesë të një praktikë të 
etabluar në Kuvend lidhur me këtë çështje (pasi siç u theksua, nga përgjigjet e Sekretaria e 
Kuvendit rezulton se deri më tani ka pasur vetëm një rast të tillë).

Nëse Etem Arifi kishte mandat të vlefshëm me rastin e nxjerrjes së vendimit 
të kontestuar.

260. Në vlerësimin e Gjykatës, neni 70.3.6 i Kushtetutës, neni 8.1.6 i Ligjit për të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Deputetit dhe nenin 112.1 (a) dhe (c) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, 
duhet të lexohen në mënyrë të ndërthurur me nenin 71.1 të Kushtetutës dhe nenit 29.1.q të 
Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme. Qëllimi i përbashkët i këtyre neneve kushtetuese dhe 
ligjore është që: a) personat e dënuar për vepra penale me vendime gjyqësore të formës së 
prerë, të vlefshme në Republikën e Kosovës, të mos mund të kandidohen e as të zgjidhen 
si deputet, nëse janë dënuar gjatë tri viteve të fundit para zgjedhjeve; dhe b) të mos mund 
të ushtrojnë mandatin e deputetit nëse janë të dënuar me një apo më tepër vite burgim, me 
një vendim gjyqësor të formës së prerë, të vlefshëm në Republikën e Kosovës.

261. Si të tilla, dispozita e lartcekura kushtetuese dhe ligjore janë të ndërlidhura dhe 
përplotësuese. Në një vështrim të përgjithshëm, ato dispozita shpërfaqin qëllimin e qartë 
të ligjbërësit që personat e dënuar penalisht për shkelje të ligjit të mos mund të zgjedhën 
deputet për një periudhë të caktuar kohore, si dhe të mos mund të ushtrojnë detyrën e 
përfaqësuesit të qytetarëve në organin ligjdhënës të vendit – Kuvendin e Republikës së 
Kosovës.

262. Gjykata konsideron se një qasje e tillë, për sa i përket efektit të dënimit në mandatin 
e deputetit, përvijohet edhe në Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese në rastin KO98/11, 
ku Gjykata ka potencuar se mandati i deputetit mbaron kur “ekziston” vendimi gjyqësor i 
formës së prerë më të cilin një deputet dënohet me një ose më shumë vjet burgim. Ky është 
një interpretim i arsyeshëm, duke qenë se dënimi me burgim efektiv, në një kohëzgjatje të 
caktuar, ia pamundëson deputetit ushtrimin e funksionit të tij përfaqësues. Rrjedhimisht, 
kjo pamundëson përfaqësimin e zgjedhësve që kanë votuar për deputetin në fjalë dhe, për 
më tepër, cenon integritetin e organit legjislativ.

267. Për sa më sipër, duke u mbështetur 
mbi parimet dhe konstatimet e shtjelluara 
më lart, Gjykata vlerëson se Etem Arifi 
nuk e ka fituar mandatin e deputetit në 
përputhje me nenin 71.1 të Kushtetutës 
dhe nenin 29.1 (q) të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme dhe as nuk mund të ushtrojë 

atë, sipas nenit 70.3.6 të Kushtetutës, në ndërlidhje me neni 8.1.6 i Ligjit për të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Deputetit dhe nenin 112.1 (a) dhe (c) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme.

268. Në rrethana të tilla, Gjykata nuk mund të veshë me legjitimet kushtetues mandatin 
e një deputeti, për të cilin është konfirmuar se nuk ishin plotësuar kushtet e parapara me 

Etem Arifi nuk kishte mandat të 
vlefshëm të deputetit të Kuvendit, 
konform Kushtetutës, Ligjit për të 
Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit 
dhe Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme.
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Kushtetutë dhe ligje përkatëse, as për të qenë kandidat për deputet (kur është kandiduar 
dhe zgjedhur), e as për të ushtruar mandatin e deputetit.

Nëse është në pajtueshmëri me Kushtetutën vendimi i kontestuar i Kuvendit 
nëse në procedurën e votimit të tij ka marrë pjesë një deputet i cili nuk kishte 
mandat të vlefshëm.

272. Gjykata thekson se sipas dispozitave të lartcekura të Kushtetutës në mënyrë që të 
zgjidhet Qeveria kërkohet që shumica e të gjithë deputetëve të Kuvendit të votojnë “për” 
Qeverinë e propozuar. Duke pasur parasysh që Kuvendi i Kosovës, sipas nenit 164, paragrafi 
1 të Kushtetutës, i ka 120 deputetë, Gjykata vëren se të paktën 61 deputetë duhet të votojnë 
“për” Qeverinë, në mënyrë që ajo të konsiderohet e zgjedhur

276. […] në rastin e Kosovës, kjo shumicë […] 
dallon nga shumica e votave deputetëve që 
kërkohet për të marrë vendime të tjera në Kuvend. 
Në këtë aspekt, Kushtetuta e Kosovës bënë dallim 
në mes të procedurave vendimmarrëse ku për 
marrjen e vendimit kërkohet shumica e votave të 
të gjithë deputetëve të Kuvendit (për disa vendime shumë të rëndësishme), me procedurat 
vendimmarrëse kur kërkohet shumica e deputetëve të pranishëm dhe që votojnë.

279. Gjykata konstatoi më sipër se mandati i Etem Arifit kishte qenë i pavlefshëm para 
votimit të vendimit të kontestuar. Andaj, duke qenë se vendimi i kontestuar kishte marrë 
vetëm 61 vota të deputetëve të Kuvendit, duke përfshirë edhe votën e Etem Arifit, Gjykata 
thekson se pa numëruar votën e tij, vendimi i kontestuar kishte marrë vetëm 60 vota të 
deputetëve të Kuvendit. 

285. […] kur një Qeveri e propozuar bazuar në paragrafin 4 të nenit 95 të Kushtetutës, 
nuk i merr votat e nevojshme për t’u zgjedhur, Kushtetuta në mënyrë shprehimore ka 
përcaktuar se Presidenti i Republikës së Kosovës shpall zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen 
jo më vonë se dyzet (40) ditë nga dita e shpalljes së tyre.

293. Gjykata thekson se normat e mësipërme kushtetuese dhe ligjore, të cilat kanë të 
bëjnë me pamundësinë (papërshtatshmërinë) për t’u kandiduar për deputet në zgjedhjet e 
përgjithshme, si dhe me mbarimin apo pavlefshmërinë e mandatit të deputetit, si pasojë e 
dënimit me burgim për kryerjen e veprave penale, nuk duhen parë si qëllim në vetvete. [...].

294. Gjykata konsideron se besueshmëria qytetare në Kuvendin e Republikës së Kosovës 
cenohet nëse – pavarësisht ndalesave që vë neni 71 i Kushtetutës në ndërlidhje me nenin 
29.1 (q) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme – lejohet që mandatin e deputetit ta fitojë 
dhe ta ushtrojë një person që është dënuar për vepër penale, me vendim gjyqësor të formës 
së prerë të vlefshëm në Republikën e Kosovës. 

296. Në këtë frymë, Gjykata vlerëson se është kërkesë e qartë kushtetuese e mishëruar 
në nenin 71.1 në ndërlidhje me nenin 70.3 (6) të Kushtetutës, se është e papajtueshme 
me Kushtetutën që një person ta fitojë dhe ta mbajë mandatin e deputetit nëse është i 

Vota e një deputeti me mandat 
të pavlefshëm nuk do të 
numërohet në procedurën e 
vendimmarrjes në Kuvend. 
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dënuar për vepër penale, me vendim gjyqësor të formës së prerë, siç është përcaktuar me 
këto dispozita. Kjo kërkesë përforcohet me nenet 29 dhe 112 të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme, si dhe nenin 8.1.6 të Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë Deputetit.147

Fragment nga citimi i Opinionit të Komisionit të Venecias në Rastin KO95/20:

135. Standardet lidhur me çështjen e kandidimit 
në zgjedhje parlamentare dhe humbjes/
pavlefshmërisë së mandatit të deputetëve 
janë elaboruar në mënyrë gjithëpërfshirëse 
në Raportin e Komisionit të Venecias për 
Përjashtimin e Kryerësve të Veprave Penale nga Parlamenti, miratuar nga Komisioni 
i Venecias në Takimin e 104-të Plenar, të 23-24 tetorit 2015, CDL-AD(2015)036 dhe 
shpallur përmes Opinionit Nr. 807/2015, të 23 nëntorit 2018 (në tekstin e mëtejmë: 
Raporti i Komisionit të Venecias për Përjashtimin e Kryerësve të Veprave të Paligjshme 
nga Parlamenti).

137. Raporti i Komisionit të Venecias për Përjashtimin e Kryerësve të Veprave Penale 
nga Parlamenti bënë një analizë krahasuese, në prizmin e kufizimit të të drejtës pasive 
zgjedhore, gjegjësisht të të drejtës për t’u zgjedhur, të garantuar me nenin 3 të Protokollit 
1 [E Drejta për zgjedhje të lira], të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (më 
tutje: KEDNJ). Në këtë vazhdë, Raporti i lartcekur i Komisionit të Venecias referohet në 
praktikën e pasur të GJEDNJ-së, përkitazi me pamundësinë për t’u kandiduar për anëtar 
parlamenti. Kështu, në praktikën e saj lidhur me kufizimin e të të drejtës pasive zgjedhore, 
GJEDNJ ka vënë në pah se, për të qenë në përputhje me KEDNJ, kufizimi i tillë duhet të 
jetë i paraparë me normë ligjore, të ndjekë një qëllim legjitim dhe të jetë proporcional (shih, 
ndër të tjera: Hirst kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendimi i GJEDNJ, i 6 tetorit 2005).

138. Sidoqoftë, në rastin konkret, Gjykata sjellë në vëmendje se kërkesa nuk ngre pretendime 
për të drejta individuale zgjedhore, por për nxjerrjen e një vendimi jokushtetues nga ana 
e Kuvendit. Pra, në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me një kërkesë të paraqitur nga një 
individ me pretendimin për cenim të të drejtave të tij kushtetuese, por me një kërkesë për 
të ashtuquajtur “kontroll abstrakt” të kushtetutshmërisë të paraqitur nga shtatëmbëdhjetë 
deputetë, kundër një vendimi të Kuvendit. Prandaj, Gjykata do vë theksin në analizën dhe 
konstatimet e Raportit të Komisionit të Venecias për Përjashtimin e Kryerësve të Veprave 
Penale nga Parlamenti, që shpërfaqë praktikën e disa vendeve anëtare të Këshillit të Evropës 
lidhur me: 1) Pamundësinë për t’u kandiduar në zgjedhje parlamentare; 2) Humbjen apo 
pavlefshmërinë e mandatit të anëtarit të parlamentit.

139. Përkitazi me pamundësinë (papërshtatshmërinë) për t’u kandiduar në zgjedhje 
parlamentare, Raporti i lartcekur i Komisionit të Venecias vë në dukje se në shumicën e 
shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, çështja e pamundësisë (apo papërshtatshmërisë) 
për t’u kandiduar në zgjedhje parlamentare nuk është e përcaktuar me dispozita të veçanta 
kushtetuese, por rregullohet me ligje përkatëse (shih Raportin e Komisionit të Venecias për 
Përjashtimin e Kryerësve të Veprave të Paligjshme nga Parlamenti, faqe 6-7).

147 Rasti nr. KO95/20.

Ushtrimi i pushtetit politik nga 
njerëz që shkelin seriozisht ligjin, 
dëmton sundimin e ligjit dhe 
natyrën demokratike te shtetit.
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140. Më tej, për sa i përket bazës ligjore për pamundësinë (papërshtatshmërinë) për t’u 
kandiduar për anëtar të parlamentit, Raporti i lartcekur dallon shtetet ku pamundësia e 
kandidimit varet nga natyra e veprës penale, si dhe shtetet ku pamundësia e kandidimit 
varet nga natyra e dënimit.

141. Kështu, në vende si Mbretëria e Bashkuar, 
Franca, Qipro, u ndalohet kandidimi për 
zgjedhje parlamentare personave të dënuar 
për një vepër penale që lidhet me zgjedhjet. 
Në disa vende (Islanda, Turqia, Danimarka 
etj.), nuk mund të jenë kandidat për zgjedhje 
parlamentare personat e dënuar për vepra 
penale që cenojnë vlerat morale (nderin, 
reputacionin etj). Në Kanada (vend jo anëtar 
i Këshillit të Evropës), për shembull, personat e dënuar për veprime korruptive gjatë pesë 
viteve të fundit, apo që gjinden në vuajte të dënimit me burgim, nuk mund të kandidohen për 
parlament. Ndërsa në Letoni, nuk mund të kandidohet në zgjedhjet parlamentare personi 
që është dënuar për një vepër penale të kryer me dashje. Në anën tjetër, në disa vende 
pamundësia e kandidimit në zgjedhje parlamentare varet nga natyra (lartësia) e dënimit për 
vepra penale. Në këtë grup hyjnë shtete si: Austria, Gjermania, Mali i Zi, Luksemburgu, etj. 
Në Gjermani, për shembull, Kodi Penal përcakton ndalim automatik (për një periudhë prej 
pesë vitesh) për t’u kandiduar në zgjedhje për personat e dënuar jo më pak se një vit burgim. 
Një numër i kufizuar shtetesh (Finlanda, Sllovenia, SHBA) nuk kanë pengesa specifike 
kushtetuese ose ligjore, që personat e dënuar për vepra penale të kandidohen në zgjedhje 
parlamentare (shih Raportin e Komisionit të Venecias për Përjashtimin e Kryerësve të 
Veprave të Paligjshme nga Parlamenti, faqe 11- 13).

142. Tutje, Raporti i lartcekur i Komisionit të Venecias vë në pah se në vendet ku e drejta 
e kandidimit në zgjedhje parlamentare është e kufizuar, një gjë e tillë bëhet: 1) përmes 
ligjit, në mënyrë të përgjithshme, duke specifikuar llojin e dënimit apo veprës penale e cila 
pamundëson ushtrimin e të drejtës për t’u zgjedhur; ose 2) kufizimi vendoset me vendime 
gjyqësore, si dënim rast pas rasti (shih Raportin e Komisionit të Venecias për Përjashtimin 
e Kryerësve të Veprave të Paligjshme nga Parlamenti, faqe 13).

144. Sipas analizës krahasimtare të ngërthyer në 
Raportin e lartcekur të Komisionit të Venecias, 
humbja/pavlefshmëria e mandatit parlamentar 
rregullohet në mënyra të ndryshme, në 
shtetet e përfshira në analizë (duke përfshirë 
edhe disa shtete jo anëtare të Këshillit të 
Evropës). Sidoqoftë, ekzistojnë disa faktorë të 

përgjithshëm të cilat duhet t’i ketë parasysh secili shtet. (shih Raportin e Komisionit të 
Venecias për Përjashtimin e Kryerësve të Veprave të Paligjshme nga Parlamenti, faqe 15).

145. Grupit të parë të shteteve – ku humbja/pavlefshmëria e mandatit parlamentar ndërlidhet 
me natyrën e veprës penale – i takojnë, Finlanda, Franca, Italia, Malta, Qipro, Kanadaja, 

Në më tepër se 40% të vendeve anëtare 
të Këshillit të Evropës ekzistojnë 
dispozita kushtetuese lidhur me 
humbjen/pavlefshmërinë e mandatit 
të anëtarëve të parlamentit, ndërsa 
pjesa tjetër e shteteve këtë çështje e 
rregullojnë me dispozita ligjore.

Tre (3) faktorët përcaktues të humbjes/
pavlefshmërisë së mandatit parlamentar 
jane: së pari, natyra e veprës penale; së 
dyti, natyra e dënimit; së treti, rrethanat 
që shkaktojnë pamundësinë e kandidimit 
në zgjedhje parlamentare. 
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Portugalia, etj. Në kategorinë e veprave penale që çojnë në humbjen/pavlefshmërinë e 
mandatit parlamentar hyjnë: veprat penale që lidhen me procesin zgjedhor, veprat që 
konsiderohen veçanërisht jo morale, veprat e rënda penale, veprat penale të kryera më 
dashje apo vepra të tjera specifike.

146. Në grupin e dytë bëjnë pjesë shtetet ku humbja/pavlefshmëria e mandatit të deputetit 
ndërlidhet me natyrën (lartësinë) e dënimit. Në këtë kuadër, në disa shtete, çfarëdo dënimi 
për vepër penale me vendim gjyqësor është bazë për humbjen/pavlefshmërinë e mandatit 
të deputetit (Shqipëri, Azerbejxhan, Estoni, Finlandë, etj). Në disa vende të tjera, humbja/
pavlefshmëria e mandatit të deputetit varet nga lartësia e dënimit dhe aspekte të tjera që 
lidhen me dënimin. Kështu, në Kroaci dhe në Irlandë deputeti humbë mandatin nëse dënohet 
me burgim efektiv prej 6 muajsh ose më tepër. Në Greqi, deputeti e humbë mandatin në 
Parlament nëse ai/ajo humbë të drejtën e përgjithshme të votës (humbja e të drejtës së 
përgjithshme të votës përcaktohet me Kushtetutë dhe ligj të veçantë). Në Kanada, anëtarët 
e parlamentit e humbasin mandatin nëse dënohen me burgim prej dy apo më shumë vitesh. 
Ndërsa në disa vende, siç është Bullgaria, humbja/pavlefshmëria e mandatit parlamentar 
ndodhë nëse shqiptohet dënim me burgim, ekzekutimi i të cilit nuk është pezulluar.

147. Grupit të tretë i takojnë vendet ku humbja/pavlefshmëria e mandatit të deputetit 
ndërlidhet me plotësimin e kushteve për pamundësinë (papërshtatshmërinë) për t’u 
kandiduar në zgjedhje parlamentare. Pra, deputeti e humbë mandatin parlamentar nëse 
gjatë ushtrimit të mandatit të anëtarit të parlamentit plotësohen kushtet dhe rrethanat të 
cilat do ia pamundësonin atij/asaj që të kandidohet në zgjedhje parlamentare. Kjo bëhet me 
automatizëm apo me vendim të veçantë të parlamentit. 

148. […] Gjykata vëren se praktikat e mësipërme nuk janë gjithëpërfshirëse dhe uniforme. 
Kështu, në vende si SHBA, Izraeli etj, humbja/pavlefshmëria e mandatit të deputetit (apo 
senatorit) ndodhë vetëm ne raste tepër të rralla. Në SHBA, për shembull, nuk ka dispozita 
shprehimore kushtetuese për humbjen e mandatit në Kongres, përveç për akte tradhtie (shih 
Raportin e Komisionit të Venecias për Përjashtimin e Kryerësve të Veprave të Paligjshme 
nga Parlamenti, faqe 23). 

149. Përkitazi me procedurën për humbjen/pavlefshmërinë e mandatit të deputetit, Raporti 
i lartcekur i Komisionit të Venecias vë në pah se kjo procedurë është rregulluar në mënyra 
të ndryshme. Në disa vende, anëtari i parlamentit humbë mandatin (diskualifikohet) me 
automatizëm, posa të privohet nga të drejtat e tij civile politike me vendim gjyqësor (p.sh., 
Belgjika). Në Estoni, kushtetuta përcakton se deputetit i ndërpritet mandati sapo të hyn 
në fuqi vendim gjyqësor për dënimin e tij, i cili do ia pamundësonte atij të kandidohej për 
deputet. 

150. Në vende të tjera, parashikohet që humbja/pavlefshmëria e mandatit (diskualifikimi) 
realizohet përmes veprimit të caktuar në parlament. Kështu, në Danimarkë parlamenti 
mund t’i marrë mandatin një anëtari i cili është dënuar për një vepër e cila e bënë atë të 
padenjë për të mbajtur ulësen në organin ligjdhënës. Një praktikë e ngjashme ndiqet edhe 
në vende si Gjermania dhe Hungaria. Ndërsa në Francë, humbja e të drejtave civile shpie në 
humbjen e mandatit parlamentar të deputetit, por kjo konstatohet me vendim të Këshillit 
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Kushtetues.148

Fragment nga citimi i Kodit të Praktikave të Mira në Çështje Zgjedhore i 
Komisionit të Venecias në Rastin KO95/20:

151. Përmes Kodit të Praktikave të Mira në Çështje Zgjedhore, Komisioni i Venecias sqaron 
mundësitë që përmes dispozitave të legjislacionit zgjedhor të behët kufizimi i të drejtave 
politike, duke përfshirë të drejtën për të votuar dhe për t’u zgjedhur. Në pjesën relevante, 
ky Kod thekson se:

“[...] me dispozita juridike mund të përcaktohen klauzola për suspendimin e të drejtave 
politike. Këto klauzola, megjithatë, duhet të jenë në pajtueshmëri me kriteret që zakonisht 
duhet të respektohen për kufizimin e të drejtave të njeriut, me fjalë të tjera kufizimet duhet:

1. të parashihen me ligj; 

2. të respektojnë parimin e proporcionalitetit; 

3. të bazohen në paaftësinë mentale apo dënimin penal për vepër serioze.”  

152. […] në rast të marrjes së të drejtave në bazë të paaftësisë mendore, vendimi i tillë 
mund të ketë të bëjë me paaftësinë por të nënkuptojë ipso jure edhe marrjen e të drejtave 
civile. Ndërsa kushtet për mohimin e të drejtës së individëve për t’u zgjedhur mund të jenë 
më pak strikte se heqja e të drejtës për të zgjedhur (për të votuar), pasi në këtë rast është 
në pyetje mbajtja e një pozicioni publik [...] (shih, Kodin e Praktikave të Mira në Çështje 
Elektorale e Komisionit të Venecias, faqe 14).149

Fragment nga citimi i Raportit të Komisionit të Venecias për Legjislacionin 
Zgjedhor dhe Administrimin e Zgjedhjeve në Evropë në Rastin KO95/20:

153. Raporti i Komisionit të Venecias për Legjislacionin Zgjedhor dhe Administrimin e 
Zgjedhjeve në Evropë trajton çështjet kryesore përkitazi me legjislacionin zgjedhor dhe 
administrimin e zgjedhjeve në Evropë. Në pjesën relevante të këtij Raporti, lidhur me 
humbjen e mandatit të të zgjedhurve, Komisioni i Venecias përcaktoi më sa vijon:

“[...]

78. Nuk është e rrallë që për shkak të një 
dënimi penal për një vepër serioze, individëve 
të iu mohohet e drejta për t’u kandiduar 
për zgjedhje. Megjithatë, mund të jetë 
problematike nëse e drejta pasive e votës 
mohohet në bazë të një dënimi, pa marrë 
parasysh natyrën e asaj vepre. Një ndalesë e 
përgjithshme mund të mos jetë në harmoni 
me Konventën e Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Sa i përket Ligjit për Zgjedhjet e 
Deputetëve të Ukrainës, për shembull, Komisioni i Venecias rekomandon që ligji duhet 
të garantoj mbrojte më të madhe të të drejtave të kandidatëve, duke përfshirë largimin 
e ndalesave të përgjithshme dhe të paqarta për kandidatët që kanë dënime penale (shih 
148 Ibid.
149 Ibid.

Mohimi i të drejtës për t’u zgjedhur, 
mbi bazën e çfarëdo dënimi, pa marrë 
parasysh natyrën e asaj vepre, mund 
të mos jetë në harmoni me Konventën 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut dhe Lirive Themelore.
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CDL-AD(2006)002, parag. 16 [17] dhe 100[101]). Rekomandimi i OSBE-ODIHR-it që e 
drejta për të qenë kandidat duhet të kthehet për ata që janë dënuar dhe pastaj janë falur pas 
trazirave post-elektorale të vitit 2003 në Azerbajxhan, shkon në të njëjtin drejtim.

79. Në anën tjetër, nuk do të ishte e duhur të mos parashihet (apo të mos zbatohet) asnjë 
kufizimi për përshtatshmërinë për t’u zgjedhur për kryesit e veprave panele. Për shembull 
delegacioni i Kongresit të Çështjeve Lokale dhe Regjionale të Këshillit të Evropës, ishe i 
shqetësuar lidhur me validitetin e kandidaturës për zgjedhjet e lokale të vitit 2005 në “Ish 
Republikën Federale të Maqedonisë”. Një Kryetar Komune kishte mundësi të garonte për 
Kryetar përkundër që ishte dënuar nga gjykata me 4 vjet burgim për një gamë të gjerë 
vjedhjesh” (shih Raportin e Komisionit të Venecias për Legjislacionin Elektoral dhe 
Administrimin të Zgjedhjeve në Evropë, paragrafët 78 dhe 79).” 

154.  Si përfundim lidhur me qëndrimet e Komisionit të Venecias, në të tri dokumentet e 
Komisionit të Venecias të analizuara më sipër vihet theksi në përfundimin e përgjithshëm se 
pamundësia, përkatësisht papërshtatshmëria për t’u kandiduar në zgjedhje parlamentare, si 
dhe humbja e mandatit parlamentar, është një kufizim i të drejtave zgjedhore, të garantuara 
me nenin 3 të Protokollit 1 të KEDNJ-së. Prandaj, ato duhet të bazohen në norma të qarta 
të ligjit, të ndjekin një qëllim legjitim dhe të respektojnë parimin e proporcionalitetit. Por, 
po ashtu, siç e thekson fuqimisht Komisioni i Venecias, është në interesin e përgjithshëm 
publik të shmanget roli aktiv në vendimmarrjen politike, i shkelësve seriozë të ligjit.150

Gjykata në këtë rast bëri të qartë dallimin në mes të pamundësisë për të qenë 
kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës për shkak të dënimit për vepër penale 
dhe ndërprerjes së mandatit të deputetit për shkak të dënimit për vepër penale.151

Gjykata gjithashtu vuri në dukje se me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme nuk 
kërkohet që personat e dënuar për vepra penale të dënohen me dënim plotësues, 
përkatësisht heqjen e të drejtës për t’u zgjedhur, pasi që dënimi i formës së prerë 
për një vepër penale - në tre (3) vitet e fundit - do të mjaftonte për të përjashtuar 
një person nga kandidimi për deputet. Vendimi gjyqësor është i formës së prerë kur 
kundër atij vendimi nuk lejohen mjete të tjera të rregullta juridike.152

Gjykata vuri në dukje se as Kushtetuta, e as ndonjë ligj apo akt tjetër normativ, nuk 
parashohin ndonjë procedurë të saktë për të konstatuar se mandati i deputetit është 
i pavlefshëm.153 Ajo theksoi se një procedurë e tillë nuk mund të përcaktohet nga 
vet Gjykata Kushtetuese, sepse kjo do të ishte kompetencë e ligjvënësit.154

Megjithatë, mungesa e një procedure të përcaktuar në ligj nuk mund të bie ndesh 
me normën kushtetuese që një person nuk mund të ketë mandat të vlefshëm si 
deputet, nëse është dënuar për një vepër penale në tre (3) vitet e fundit, sepse 

150 Ibid.
151 Ibid.
152 Rasti KO95/20, para. 188, 217.
153 Ibid., para. 222,224.
154 Ibid., para. 233.
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kjo do të ishte në kundërshtim me qëllimin e kësaj norme. Kjo normë reflekton 
synimin që personat e dënuar penalisht për shkelje të ligjit të mos zgjedhen për 
një mandat të caktuar si deputetë dhe të mos ushtrojnë detyrën e përfaqësuesit të 
qytetarëve në organin ligjvënës.

Gjykata në rastin konkret konstatoi se mandati i deputetit kishte qenë i pavlefshëm 
para votimit të vendimit të kontestuar për zgjedhjen e Qeverisë. Rrjedhimisht, 
Qeveria nuk kishte marrë numrin e nevojshëm të votave për t’u zgjedhur, meqë 
vota e dhënë nga deputeti me mandat të pavlefshëm nuk mund të numërohej, dhe 
kjo do të çonte në zgjedhje të reja.155

Megjithatë, ky interpretim i Gjykatës nuk 
i pengon ligjvënësit që të përcaktojnë një 
procedurë tjetër me ligj, me Rregulloren e 
Kuvendit, apo edhe nga praktika e vendosur 
parlamentare.

Derisa ligjbërësit kanë autoritet për aktivizimin e një procedure të caktuar, ata nuk 
mund të ndryshojnë kriteret kushtetuese që përcaktojnë mos-përshtatshmërinë. 
Ndryshimi i kritereve do të kërkonte ndryshimin e Kushtetutës.

Interpretimi i Gjykatës që i referohet mos-përshtatshmërisë për të kandiduar në 
zgjedhje, kur kandidati është i dënuar për një vepër penale, hapi debatin nëse ky 
interpretim vlen edhe për institucionet e tjera kushtetuese, si p.sh. Kryeministrin. 
Ky debat pasoi nga zgjedhjet e organizuara pas vendimit të Gjykatës, sepse 
kandidati i propozuar për Kryeministër, duke ndjekur interpretimin e Gjykatës, nuk 
kishte mundur të emërohej paraprakisht deputet i Kuvendit, si pasojë e kryerjes së 
veprës penale. Prandaj, Kushtetuta dhe/ose ligji duhet të rregullojë këtë çështje, në 
përputhje me parimet kushtetuese, opinionin(et) e Komisionit të Venecias, si dhe 
praktikat e vendeve të tjera.

Opinioni i Komisionit të Venecias
Sipas Komisionit të Venecias, në shumicën e shteteve anëtare të Këshillit të 
Evropës, çështja e pamundësisë (apo papërshtatshmërisë) për t’u kandiduar në 
zgjedhje parlamentare nuk përcaktohet me Kushtetutë, por rregullohet me ligje 
përkatëse.156 Po ashtu, praktikat e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës lidhur me 
papërshtatshmërinë e kandidimit për shkak të veprave penale nuk janë uniforme. 
Ato ndryshojnë varësisht nga lidhshmëria e veprave penale me të drejtën e votimit, 
cenimi i vlerave morale, kryerja me dashje e deri në kohëzgjatjen e dënimit për një 
vepër penale.157

155 Ibid., para. 279.
156 Komisioni i Venecias, Opinioni Nr. 807/2015, para. 79.
157 Ibid., para. 149, 76, 98, 151, 152.

Interpretimi i Gjykatës shërben 
vetëm për të mbushur zbrazëtinë 
kushtetuese derisa ligjvënësit 
përcaktojnë procedurën e saktë.
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Komisioni i Venecias theksoi se 
individëve mund t’u mohohet e drejta për 
t’u kandiduar për zgjedhje. Megjithatë, 
nuk do të ishte i justifikuar mohimi i 
një të drejte të tillë bazuar në çfarëdo 
dënimi penal, pa marrë parasysh natyrën 
e veprës penale. Në anën tjetër, nuk do të ishte e duhur të mos parashihet (apo të 
mos zbatohet) asnjë kufizim ndaj kryerësve të veprave penale, për përshtatshmërinë 
për t’u zgjedhur. Shmangja e rolit aktiv të shkelësve serioz të ligjit në vendimmarrjen 
politike i shërben interesit të përgjithshëm publik.158

Analiza Krahasuese
Rasti KO95/20 ofron një analizë të gjerë krahasuese dhe referenca në kushtetutat 
dhe rastet e tjera. Disa nga këto analiza janë nxjerrë dhe paraqitur më poshtë.

Fragment nga përgjigjet e marra nga Forumi i Komisionit të Venecias në 
Rastin KO95/20:

Suedia159

Partitë politike në Suedi pritet 
të kenë rregulla të brendshme 
që parandalojnë kandidimin e 
personave për t’u zgjedhur nëse 
kanë kryer vepër penale. Deputeti 
humb mandatin për shkak të kryerjes së një vepre penale, ndërsa vendimi për të 
marrë mandatin e deputetit të Parlamentit merret nga gjykata që vendos për veprën 
penale, nëse kemi të bëjmë më dënim me burgim për dy (2) vite apo më tepër. 

Në rast se një anëtar i Parlamentit (Riksdagut) mungon (apo humbë mandatin), 
atëherë ai/ajo zëvendësohet nga një anëtar zëvendësues. Nëse edhe anëtari 
zëvendësues mungon, atëherë, deri sa të caktohet zëvendësuesi i tij/saj, Parlamenti 
(Riksdagut) është i pakompletuar, por vazhdon të punojë dhe të marrë vendime. 

Nuk ka rregulla se sa anëtarë duhet të jenë prezent në Parlament që të ketë kuorum, 
edhe pse ka raste të caktuara kur një numër i caktuar i deputetëve kërkohet për 
të marrë një vendim. Për të marrë vendimin, shumica e anëtarëve që janë prezent 
duhet të votojnë “për” propozimin. 

158 Ibid., para. 170.
159 Ibid., para. 157.

Çfarëdo kufizimi duhet të jetë i 
paraparë me norma të qarta ligjore, 
të ketë një qëllim legjitim dhe të 
respektojë parimin e proporcionalitetit. 

Në Suedi, ligji nuk ndalon kandidimin për 
anëtar të Kuvendit për shkak të dënimit për 
një vepër penale. 
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Deputeti i Parlamentit (Riksdagut) ka të drejtë të votojë deri sa ai/ajo të jetë 
larguar nga detyra. Fakti që deputeti është shkarkuar nuk do të thotë që vendimet e 
mëhershme për të cilat ai ka votuar (para se të jetë shkarkuar) janë të pavlefshme. 
Kjo pasi që në Suedi ligji që është miratuar mund të shfuqizohet apo ndryshohet 
vetëm nga Parlamenti (Riksdagu), ndërsa vendimet e Parlamentit nuk mund të 
ankimohen apo të rishikohen.

Sllovakia160

Mandati i deputetit përfundon kur 
vendimi për dënimin e tij me burgim për 
vepër penale bëhet përfundimtar dhe ai 
dënim me burgim nuk është pezulluar.

Nuk ka rregulla që ndalojnë punën e 
Kuvendit për shkak të mungesës së një 
deputeti, si rezultat i humbjes së mandatit 
të tij. Vendimet e Kuvendit të marra kur një deputet nuk ka pasur mandat të 
vlefshëm, dhe vota e tij ka qenë vendimtare për vendimmarrje mund të kontestohen 
në Gjykatën Kushtetuese të Sllovakisë, e cila ka deklaruar se gabimet serioze 
procedurale të bëra nga Parlamenti mund të bëjnë që një vendim të deklarohet jo-
kushtetues.

Kroacia161

Në Kroaci, nuk mund të kandidohen 
për deputet personat që janë dënuar 
me vendim përfundimtar të gjykatës, 
me burgim efektiv me 6 muaj ose 
më tepër dhe nëse në momentin e 

nxjerrjes së vendimit për shpalljen e zgjedhjeve dënimi është duke u ekzekutuar, 
apo pritet të ekzekutohet. As personat që janë dënuar dhe nuk janë rehabilituar 
sipas ligjit nuk mund të kandidojnë për deputetë. Plotësimi i këtyre kushteve duhet 
të dëshmohet me certifikatë relevante nga kandidati.

Mandati i deputetit të Parlamentit përfundon në ditën në të cilën Parlamenti vendos 
për përfundimin e mandatit të deputetit, sipas procedurës së përcaktuar në nenin 
10 të Rregullores së Parlamentit të Kroacisë, dhe i njëjti vendim i Parlamentit 
publikohet në Gazetën Zyrtare.

160 Rasti nr. KO95/20, para. 156.
161 Ibid., para 158.

Në Sllovaki, një person nuk mund 
të jetë kandidat për zgjedhje nëse ai 
është dënuar për vepër penale të kryer 
me dashje dhe nëse vendimi është 
përfundimtar, përderisa dënimi nuk 
hiqet nga dosja e tij penale. 

Në Kroaci deputeti humb mandatin nëse 
dënohet me vendim përfundimtar me 
burgim prej 6 muajsh, ose më tepër. 
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Parlamenti vazhdon të funksionojë edhe kur një deputet humb mandatin. Votat e 
nevojshme për vendimmarrje në Parlament llogariten sipas numrit të përgjithshëm 
të mandateve/ulëseve të Parlamentit dhe jo sipas numrit të përgjithshëm të 
mandateve të vlefshme në momentin specifik.

Nuk ka praktikë të Gjykatës Kushtetuese të Kroacisë që është relevante në rastin 
konkret. Megjithatë, ajo ka vendosur lidhur me një rast kur Parlamenti ka nxjerrë 
një ligj me një votë më pak (76 në vend të 77), por deputetët që kanë vendosur kanë 
pasur mandat të vlefshëm.

Republika Çeke162

Në rast të humbjes së mandatit të 
një deputeti ai zëvendësohet me një 
deputet tjetër dhe mandati i deputeti 
të ri fillon në ditën e përfundimit të 
mandatit të deputetit që zëvendësohet. 
Në rast se nuk ka zëvendësim të tij, 
atëherë vendi i deputetit do të mbetet 

i zbrazët, edhe pse një situatë e tillë ende nuk ka ndodhur në praktikë.

Kushtetuta e Republikës Çeke i jep juridiksion Gjykatës Kushtetuese të zgjidhë 
dyshimet sa i përket humbjes së përshtatshmërisë për të mbajtur mandatin e 
deputetit. Mirëpo, vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka vetëm natyrë deklarative dhe 
Kushtetuta Çeke apo aktet tjera juridike nuk rregullojnë situatat kur një ish-deputet 
mban një mandat të pavlefshëm në momentin e votimit.

Brazili163

Sa i përket një deputeti që është 
duke ushtruar detyrën, afati tetë 
(8) vjeçar fillon nga dita kur ai/
ajo e përfundon detyrën dhe jo 
nga dita kur janë krijuar kushtet 

për papërshtatshmëri të kandidimit.

Një deputet (kongresmen, senator) e humb mandatin nëse të drejtat e tij/saj 
politike suspendohen, apo dënohet për vepër penale me vendim përfundimtar. Në 
rastet e humbjes së të drejtave politike, ai/ajo e humbë mandatin nëse vendos 
Dhoma e Përfaqësuesve apo Senati Federal, me shumicën absolute të votave. 
Përderisa parashihet edhe një procedurë e veçantë që duhet ndjekur kur një deputet 
(kongresmen ose senator) humb mandatin, kur ai dënohet për vepër penale, 
162 Ibid., para 159.
163 Ibid., para. 161.

Legjislacioni i Republikës Çeke: (a) nuk 
kufizon të drejtën për të kandiduar për 
zgjedhje pas kryerjes së veprave penale; 
dhe (b) nuk parasheh humbjen e mandatit 
si rezultat i kryerjes së veprave penale.

Në Brazil, personi që ka kryer një vepër penale 
nuk mund të jetë kandidat për zgjedhje për 
Kongres pa kaluar tetë (8) vjet nga koha kur ai/
ajo ka mbajtur dënimin për vepër penale.
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deputeti që ka humbur mandatin largohet menjëherë nga pozita e deputetit dhe 
zëvendësohet nga një deputet tjetër.

Duke u bazuar në parimin e prezumimit të pafajësisë, Gjykata Supreme Federale 
vendos nëse deputeti ka kryer një vepër penale dhe pastaj Senati Federal, apo 
Dhoma e Përfaqësuesve, vendos në mënyrë definitive për largim nga pozita. Andaj, 
deri sa nuk largohet nga pozita sipas procedurave të parapara, deputeti ushtron 
funksionin e tij/saj. Efektet e largimit nuk kanë karakter retroaktiv dhe vota e 
dhënë deri në largim, mbetet e vlefshme.

Holanda164

Në Holandë, nuk mund të kandidojë për zgjedhje një person të cilit i janë kufizuar 
të drejtat e votimit, apo personi që është dënuar për vepër penale me burgim për 
të paktën një (1) vit.  Deputeti humb mandatin nëse është dënuar me një vendim 
të parevokueshëm. Ushtrimi i funksionit pas diskualifikimit është i paligjshëm, por 
diskualifikimi nuk e bën të pavlefshëm votimin që është bërë më herët.

Bullgaria165

Parlamenti në Bullgari vazhdon të funksionojë 
përkundër faktit që një deputet humb 
mandatin. Kushtetuta e Bullgarisë, e as ligjet e 
tjera, nuk parashikojnë se çka ndodh në rastin 
kur në një votim në Kuvend ka marrë pjesë 
një deputet që ka humbur mandatin dhe kur vota e tij/saj ka qenë vendimtare për 
marrje të vendimit.

Mandati i deputetit përfundon kur gjykata shqipton vendimin për dënimin me heqje 
të lirisë për shkak të kryerjes së një vepre penale dhe kur vuajtja e dënimit nuk është 
shtyrë.

Polonia166

Humbja e mandatit të deputetit 
të Dhomës Përfaqësuese, (Sejm) 
ndodh kur ai/ajo humb të drejtën 
për të qenë kandidat për deputet, 
si rezultat i veprave penale. 
Mandati përfundon me vendim të 

Kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve. Deputeti i Dhomës përfaqësuese që humb 
164 Ibid. para. 163.
165 Ibid. para. 164.
166 Ibid. para. 165.

Një person nuk mund të jetë 
kandidat për zgjedhje në 
Bullgari nëse ai/ajo është në 
vuajte të dënimit. 

Asnjë person që është dënuar me aktgjykim 
përfundimtar për një vepër penale të kryer me 
dashje nuk mund të zgjedhet në Sejm (Dhoma 
përfaqësuese) dhe Senat të Polonisë. 
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mandatin ka të drejtë që brenda 3 ditësh të ankohet për këtë vendim në Gjykatën 
Supreme të Polonisë e cila e vlerëson vendimin e lartcekur brenda 7 ditësh. Pasi një 
deputet të ketë humbur mandatin, sipas procedurës së lartcekur, Kryetari i Dhomës 
së Përfaqësuesve ndërmerr hapa për plotësimin e vendit të lirë të deputetit.

As Kushtetuta, e as legjislacioni për zgjedhjet, nuk parashohin suspendimin e 
funksionit legjislativ të Dhomës përfaqësuese të Parlamentit të Polonisë deri në 
plotësimin e pozitës së deputetit që ka mbetur e lirë.

Nuk mund të ndodh në praktikë që një deputet që ka humbur mandatin të marrë 
pjesë në vendimmarrje duke qenë se, mes tjerash, ekzistojnë procedura të shkurtra 
përmes të cilave Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve merr vendim për largim të 
deputetit, dhe Gjykata Supreme e Polonisë vendos lidhur me ankesën.

Përfundime
Ekzistojnë zbrazëtira normative në Kushtetutë sa i përket (pa)vlefshmërisë së 
mandatit të deputetëve të Kuvendit. Megjithatë, në përputhje me praktikën aktuale 
kushtetuese, mandati i deputetit humbet ose bëhet i pavlefshëm që nga momenti i 
lëshimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë me të cilin deputeti dënohet me një 
(1) vit ose më shumë burgim. Gjithashtu, me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme 
një personi i ndalohet që të kandidojë për deputet nëse shpallet fajtor për vepër 
penale me vendim gjyqësor të formës së prerë në tri (3) vitet e fundit. Ndryshimet 
e mundshme kushtetuese dhe/ose ligjore mund të rregullojnë procedurat për 
konstatimin e pavlefshmërisë së mandatit të një deputeti, të cilat duhet të jenë në 
përputhje me praktikën gjyqësore dhe Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme.

Çështje e pazgjidhur mbetet nëse interpretimi i Gjykatës shtrihet tek Kryeministri 
dhe Presidenti i vendit. Kriteret që vlejnë për deputetët e Kuvendit mund të vlejnë 
edhe për emërimin e Kryeministrit. Nuk është e pazakontë në një demokraci 
parlamentare që Kryeministri të mos jetë anëtar i legjislaturës. Për shembull, 
Grundgesetz gjerman nuk kërkon që kandidati për Bundeskanzler të jetë anëtar i 
Bundestagut. Megjithatë, kërkohet një vlerësim më i detajuar i integritetit kriminal 
të kandidatit për Kryeministër.

Interpretimi tekstual i Kushtetutës do të ishte kontradiktor me idenë e integritetit 
kushtetues dhe besueshmërisë në institucionet shtetërore, siç u theksua nga Gjykata 
Kushtetuese dhe Komisioni i Venecias. Emërimi i një individi me precedentë penal 
si Kryeministër, përderisa i njëjti është i papërshtatshëm për t’u zgjedhur si deputet 
i Kuvendit, apo për t’u emëruar në shërbim publik, do të paraqiste një kontradiktë 
normative.167 Duke pasur parasysh kompetencat e rëndësishme të Kryeministrit, do 

167 Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës nr. 07/V-014, të 3 qershorit 2020, për 
 Zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Rasti nr. KO95/20, 6 janar 2021, në https://gjk-ks.org/wp-content/
 uploads/2021/01/ko_95_20_agj_shq.pdf.; Ligji nr. 06/L - 114 për Zyrtarët Publikë, Neni 8.1.5 ndalon pranimin në shërbimin 
 publik për individët, të cilët janë dënuar me vendim të formës së prerë për një vepër penale. Për më tepër, shih Ligjin 
 nr. 06/L - 114 për Zyrtarët Publikë, 11 mars 2019, në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=25839
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të ishte e nevojshme që të sigurohet një standard ekuivalent i integritetit kushtetues 
dhe besueshmërisë civile për këtë pozicion.

Rekomandimet
Duke konsideruar mangësitë kushtetuese, opsionet e mëposhtme mund të merren 
parasysh:

Lidhur me procedurën e konstatimit të pavlefshmërisë së mandatit të deputetit të 
Kuvendit:

● Në rast të mos ndryshimit të Kushtetutës, Ligji 03/L-111 për të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Deputetit mund të përfshijë dispozita që përcaktojnë procedurën 
për konstatimin e pavlefshmërisë së mandatit të deputetit, duke ndryshuar versionin 
ekzistues të këtij ligji, ose duke hartuar në mënyrë alternative një ligj të ri për 
Kuvendin i cili do të përcaktonte një procedurë të tillë. Procedura e përcaktuar nga 
cilido nga opsionet e mësipërme, duhet të jetë në përputhje me Ligjin për Zgjedhjet 
e Përgjithshme;

● Alternativë tjetër do të ishte përcaktimi i procedurës për konstatimin e 
pavlefshmërisë së mandatit të deputetit në Rregulloren e Kuvendit të Kosovës.

Lidhur me shtrirjen e vlefshmërisë së interpretimit të Gjykatës tek institucionet e 
tjera shtetërore, si Kryeministri dhe Presidenti:

● Në rast se nuk ndryshohet Kushtetuta, Gjykata do të duhet të trajtojë pasojat e 
ekzistimit të një dënimi penal të kandidatëve për Kryeministër dhe President me 
rastin e zgjedhjes së tyre;

● Një alternativë tjetër do të ishte shtrirja e vlefshmërisë të interpretimit të Gjykatës 
edhe për Kryeministrin dhe Presidentin, nëpërmjet përcaktimit në legjislacionin 
përkatës se nuk lejohet emërimi i një kandidati për Kryeministër ose President në 
rast se janë të dënuar për një vepër penale.

● Në rast të ndryshimit kushtetues, dispozita e re kushtetuese do të mund të 
parashihte rregulla dhe kufizime të qarta për ndalimin e emërimit të një kandidati 
për Kryeministër ose President nëse ndaj tyre ekziston një dënim penal.
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Deputetët e Kuvendit gëzojnë imunitet për veprimet e ndërmarra “në kuadër 
të veprimtarisë së tyre si deputetë” dhe nuk mund të arrestohen kur janë “duke 
kryer detyrat e tyre si deputetë”, pa pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve. 
Megjithatë, as dispozitat kushtetuese dhe as ato ligjore nuk përcaktojnë rrethanat 
në të cilat deputetët janë duke kryer detyrën e tyre, për çka dhe u kërkua interpretim 
i mëtejshëm nga Gjykata Kushtetuese dhe Komisioni i Venecias. Për më tepër, as 
dispozitat kushtetuese dhe ligjore dhe as praktika gjyqësore nuk e kanë trajtuar 
çështjen e lirisë së shprehjes së deputetëve dhe as kufizimet ndaj saj. Këto zbrazëtira 
kërkojnë qartësi kshtetuese për të shmangur pasiguritë dhe për të mos penguar 
punën e Kuvendit. 

Fushëveprimi i imunitetit 
të deputetëve të Kuvendit

VI
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Imuniteti parlamentar është një nga parimet 
themelore të funksionimit të demokracive 
parlamentare. Kjo për shkak se përfaqësuesit 
e zgjedhur të popullit kanë nevojë për garanci 
të caktuara në mënyrë që të përmbushin 
efektivisht mandatin e tyre demokratik, pa 
frikë nga ndërhyrjet apo ndikimet e palejuara nga pushteti ekzekutiv, gjyqësor 
apo kundërshtarët politik.168 Megjithatë, Kushtetuta ka zbrazëtira lidhur me 
fushëveprimin e imunitetit të deputetëve dhe përputhshmërinë e tij me standardet 
ndërkombëtare.

Gjykata Kushtetuese (“Gjykata”) ka qartësuar disa çështje të rëndësishme në lidhje 
me fushëveprimin lëndor dhe dimensionin kohor të imunitetit të deputetëve. Ajo 
ka definuar imunitetin e deputetëve si imunitet funksional, që nënkupton mos-
përgjegjësi për veprimet e ndërmarra në kuadër të veprimtarisë së tyre si deputetë 
të Kuvendit.169 Kjo do të thotë se deputetët janë imun ndaj çdo procesi gjyqësor 
lidhur me votën, mendimin dhe vërejtjet e dhëna lidhur me ushtrimin e funksionit 
parlamentar, ose thënë ndryshe, kanë liri më të gjerë të shprehjes se sa qytetarët e 
thjeshtë.170 Ligji nr. 03/L-111 për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit (“Ligji 
për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit”) përcakton rregullat për imunitetin e 
deputetëve të Kuvendit dhe procedurat e Kuvendit për heqjen e imunitetit të tyre.171 
Rregullorja e Kuvendit të Kosovës e vitit 2010 përmban dispozita për imunitetin 
dhe procedura të tjera për ndalimin dhe arrestimin e deputetëve.172 Kjo Rregullore 
po ashtu ka përcaktuar procedurën për heqjen e imunitetit të deputetit, që në fund 
varet nga vendimi i Kuvendit.173 Ndërsa, Rregullorja e re e Kuvendit nuk përmban 
asnjë dispozitë lidhur me imunitetin.

Deputetët e Kuvendit kanë imunitet nga ndjekja penale, paditë civile dhe shkarkimi 
për veprime ose vendime që janë marrë në kuadër të përgjegjësive të tyre.174 Në 
rast të ndjekjes penale për veprime të kryera jashtë fushëveprimit të përgjegjësive 
të tyre si deputetë të Kuvendit, Kushtetuta parashikon që arrestimi ose ndalimi nuk 
mund të bëhet gjatë kohës që deputeti është duke ushtruar detyrën, pa pëlqimin 
e shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit.175 Arrestimi ose ndalimi mund të 
bëhet në të gjitha situatat e tjera kur deputeti nuk është pjesë e mbledhjeve plenare 
ose të komisionit. Në mungesë të një rregullimi kushtetues, Gjykata ka përcaktuar 
se në cilat rrethana deputetët janë duke vepruar brenda fushëveprimtarisë së tyre.
168 Komisioni Evropian për Demokraci Nëpërmjet të Ligjit (Komisioni i Venecias), Raport mbi fushëveprimin dhe heqjen 
 e imuniteteve parlamentare, i miratuar nga Komisioni i Venecias në Takimin e 98-të plenar, Studimi nr. 714/2013, 
 CDL-AD(2014)011, 14 maj 2014, faqe 3, 4, në https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=
 CDL-AD(2014)011-e
169 Kushtetuta e Kosovës, Neni 75(1).
170 Komisioni i Venecias, Studimi nr. 714/2013, para. 10.
171 Ligji nr. 03/L-111 për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nenet 9 dhe 10, në 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2680 
172 Rregullorja e Kuvendit të Kosovës e vitit 2010, Nenet 22 dhe 24. 
173 Ibid., Neni 23. 
174 Kushtetuta e Kosovës, Neni 75(1).
175 Ibid., Neni 75(2). 

Deputetët e Kuvendit nuk 
gëzojnë imunitet për veprimet e 
ndërmarra jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre si deputetë.
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Kushtetuta nuk e rregullon situatën kur 
një deputet kapet në flagrancë duke kryer 
një krim, e as nuk parasheh kufizime të 
lirisë së shprehjes. 

Përveç kësaj, vet Kushtetuta nuk trajton 
çështjen e arrestimit apo ndalimit kur 
deputeti kapet në flagrancë duke kryer 
një vepër penale. Megjithatë, Ligji për 
të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit 
lejon që deputeti të paraburgoset nëse 

vepra e cila është në kryerje e sipër dënohet me pesë (5) ose më shumë vjet burgim.176 
Në një rast të tillë, paraburgimi bëhet edhe pa pëlqimin paraprak të Kuvendit për 
heqjen e imunitetit të deputetit.177 

Është gjithashtu e paqartë nëse mund të kërkohen garanci shtesë në kuadër të 
imunitetit të deputetëve, si p.sh. për lirinë e shprehjes. Kushtetuta u garanton 
deputetëve të drejtën që të shprehin mendimet e tyre në Kuvend.178 Megjithatë, as 
Kushtetuta dhe as ndonjë ligj tjetër nuk parasheh ndonjë kufizim.

Në mungesë të dispozitave kushtetuese dhe ligjore, është e domosdoshme analiza e 
praktikës gjyqësore, opinioneve të Komisionit të Venecias dhe ligjeve dhe praktikave 
të vendeve të tjera.

Dispozitat relevante
Kushtetuta e Kosovës

Neni 75 [Imuniteti]

1. Deputetët e Kuvendit gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, paditë civile ose shkarkimi 
për veprimet dhe vendimet e tyre brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si 
deputetë të Kuvendit. Imuniteti nuk pengon ndjekjen penale të deputetëve të Kuvendit 
për veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive së tyre si deputetë të 
Kuvendit. 
2. Deputeti i Kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet përderisa është duke kryer 
detyrat e tij/saj si deputet i Kuvendit, pa pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve të 
Kuvendit.179

Ligji nr. 03/L-111 për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit

Neni 9 [Imuniteti i deputetit]

1. Deputetët e Kuvendit gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, nga paditë civile ose nga 
shkarkimi për veprimet e tyre brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si deputetë 
të Kuvendit. Imuniteti nuk e pengon ndjekjen penale të deputetëve të Kuvendit për 

176 Ligji nr. 03/L-111 për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Neni 9(9).
177 Ibid.; Rregullorja e Kuvendit të Kosovës e vitit 2010 e ka trajtuar këtë çështje dhe ka parashikuar që arrestimi ose ndalimi i 
 deputetëve të Kuvendit të bëhet edhe pa hequr paraprakisht imunitetin.
178 Rregullorja e Kuvendit të Kosovës e vitit 2010 poashtu ka përcaktuar të drejtën e deputetëve për të shprehur mendimet e 
 tyre në Kuvend. 
179 Kushtetuta e Kosovës.
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veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si deputetë të Kuvendi. 
2. Deputeti i Kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as të ndalohet përderisa është duke i 
kryer detyrat e tij/saj si deputet i Kuvendit, pa pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve 
të Kuvendit. 
3. Kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetit e bën vetëm Prokurori i Përgjithshëm 
i Kosovës. Vetëm në rastet kur ndaj deputetit është ngritur padia private sipas Kodit të 
Procedurës Penale të Kosovës, kërkesën për suspendimin e imunitetit të deputetit mund 
ta paraqet gjykata e cila e ka rastin në hetim. 
4. Kërkesa për heqjen e imuniteti i drejtohet kryetarit të Kuvendit i cili menjëherë ia dërgon 
Komisionit për Mandate dhe Imunitete, i cili e shqyrton dhe përgatit rekomandimin për 
seancën e radhës të Kuvendit. 
5. Komisioni për Mandate dhe Imunitete, brenda tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit 
të kërkesës nga kryetari i Kuvendit, e përgatit rekomandimin për Kuvendin. 
6. Kuvendi pa debat do të vendosë lidhur me heqjen e imunitetit, mirëpo deputeti mund 
t’i parashtrojë pikëpamjet e tij lidhur me rastin. 
7. Për heqjen e imunitetit të deputetit janë të nevojshme shumica e votave të të gjithë 
deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. 
8. Deputetit të cilit i është hequr imuniteti ka të drejtë ankimi në gjykatën kompetente në 
afat prej tridhjetë (30) ditësh. Ankesa e deputetit nuk e suspendon vendimin e Kuvendit. 
9. Përjashtimisht nga paragrafi 2 i këtij neni, masa e paraburgimit mund të ndërmerret 
ndaj deputetit pa pëlqimin paraprak të Kuvendit, në rastin kur ai ose ajo kapet në kryerje 
e sipër (in f lagranti) të një vepre të rëndë penale, që është e dënueshme me pesë (5) ose 
më shumë vjet burgim.

Neni 10 [Fillimi dhe respektimi i imunitetit]

1. Deputeti gëzon imunitet parlamentar që nga data e certifikimit të mandatit të tij. 
2. Imuniteti i deputetit duhet të respektohet nga të gjithë, pa dallim funksioni. 
3. Deputeti mund ta njoftojë kryetarin e Kuvendit për çdo shkelje të imunitetit të tij. 
Kryetari i Kuvendit është i obliguar të ndërmarrë masa të nevojshme pa asnjë vonesë.180

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Rasti më i rëndësishëm që trajton 
çështjen e imunitetit të deputetëve është 
rasti KO98/11.181 Burim tjetër relevant 
është “Raporti mbi fushëveprimin dhe 
heqjen e imuniteteve parlamentare” i miratuar nga Komisioni i Venecias në seancën 
e tij të 98-të plenare (Venecia, 21-22 mars 2014). 182

180 Ligji për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit.
181 Aktgjykim në Rastin nr. KO98/11 lidhur me imunitetin e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Presidentit të 
 Republikës së Kosovës, dhe anëtarëve të Qeverisë së Republikës së Kosovës, 20 shtator 2011, në https://gjk-ks.org/wp-
 content/uploads/vendimet/KO98-11_SHQ_AKTGJYKIM.pdf
182 Komisioni i Venecias, Studimi nr. 714/2013.

Imuniteti funksional i deputetëve të 
Kuvendit nuk kufizohet në kohë.
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Në rastin KO98/11, Gjykata vendosi lidhur me kërkesën e Qeverisë për interpretimin 
e çështjes së imunitetit të deputetëve, si dhe për imunitetin e Presidentit të 
Kosovës dhe anëtarëve të Qeverisë.183 Qeveria kishte konsideruar se ekzistonte 
nevoja për interpretimin dhe sqarimin e kësaj çështjeje, duke qenë se “ka ndikim 
të drejtpërdrejtë në funksionimin demokratik të institucioneve të Republikës së 
Kosovës, në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës”.184

Parashtruesit e kërkesës i kërkuan Gjykatës që të sqaronte nëse deputetët gëzojnë 
imunitet nga ndjekja penale, paditë civile, shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi, për 
veprimet dhe vendimet e tyre të ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të 
tyre si deputetë. Gjithashtu, Gjykatës iu kërkua të sqarojë domethënien e shprehjes 
“përderisa është duke kryer detyrat e tij si deputet i Kuvendit”.185

Për sa i përket arrestimit dhe 
ndalimit, Gjykata e interpretoi 
shprehjen “përderisa është duke 
kryer detyrat e tij si deputet i 
Kuvendit”186 në mënyrë të kufizuar, 

duke përfshirë punën e deputetëve në Kuvend gjatë mbledhjeve të Kuvendit dhe 
mbledhjeve të komisioneve.187 Rrjedhimisht, përpos situatës kur Kuvendi jep 
pëlqimin për arrestimin ose ndalimin e deputetëve gjatë seancave plenare të Kuvendit 
ose mbledhjeve të komisioneve, deputeti mund të arrestohet ose ndalohet edhe në 
të gjitha situatat e tjera kur nuk është duke marrë pjesë në seancën plenare ose 
mbledhjet e komisioneve. Ky interpretim, megjithatë, nuk i përgjigjet pyetjes nëse 
një deputet i Kuvendit mund të arrestohet, për shembull, kur është duke udhëtuar 
në cilësi zyrtare gjatë një aktiviteti që zhvillohet jashtë ambienteve të Kuvendit. 

Në paragrafët përkatës të vendimit të Gjykatës lidhur me imunitetin parlamentar 
citohet:

57. Sa i përket veprimit brenda fushëveprimit të përgjegjësive të deputetëve, duhet të 
theksohet që deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës gëzojnë imunitet funksional. 
Kjo do të thotë se ata gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, paditë civile dhe shkarkimi për 
veprimet dhe vendimet e tyre. (Shih nenin 75 (1), fjalinë e parë).

59. Kushtetuta përcakton në mënyrë të qartë fushëveprimin e përgjegjësive të deputetëve. 
Ato janë veprime dhe vendime që ndërmerren për t’i kryer kompetencat e Kuvendit të 
Kosovës, të përcaktuara në nenin 65 të Kushtetutës. Si rrjedhojë, deputetët gëzojnë imunitet 
për veprimet ose vendimet e ndërmarra që kanë të bëjnë me:

(1) miratimin e ligjeve, rezolutave dhe akteve të tjera të përgjithshme; 

183 Kushtetuta e Kosovës, Neni 93(10) and Neni 113(3); Rasti nr. KO98/11, para. 2.
184 Rasti nr. KO98/11, para. 3.
185 Ibid., para. 39(2).
186 Ibid., para. 52(2).
187 Ibid., para. 94.

Deputeti nuk mund të ndalohet apo të 
arrestohet gjatë seancave plenare apo 
mbledhjeve të komisioneve pa pëlqimin e 
Kuvendit.
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(2) vendimin për të ndryshuar Kushtetutën me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë 
deputetëve të tij, përfshirë dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve që mbajnë vendet e 
rezervuara dhe të garantuara për përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në 
Kosovë; 
(3) shpalljen e referendumit, në pajtim me ligjin;  
(4) ratifikimin e traktateve ndërkombëtare; 
(5) miratimin e Buxhetin e Republikës së Kosovës; 
(6) zgjedhjen dhe shkarkimin e Kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit; 
(7) zgjedhjen dhe shkarkimin e Presidentit të Republikës së Kosovës në pajtim me këtë 
Kushtetutë; 
(8) zgjedhjen e Qeverisë dhe shprehjen e mosbesimit ndaj saj; 
(9) mbikëqyrjen e punës së Qeverisë dhe të institucioneve të tjera publike, të cilat, në bazë 
të Kushtetutës dhe ligjeve, i raportojnë Kuvendit; 
(10) zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe të Këshillit Prokurorial të 
Kosovës, në pajtim me këtë Kushtetutë; 
(11) propozimin e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese; 
(12) mbikëqyrjen e politikës së jashtme dhe të sigurisë; 
(13) dhënien e pëlqimit për dekretin e Presidentit mbi shpalljen e Gjendjes së 
Jashtëzakonshme; 
(14) vendosjen për çështjet me interes të përgjithshëm, të përcaktuara me ligj.

61.Si rrjedhojë, për të siguruar 
ndarje të pushteteve dhe 
funksionim të pavarur të 
Kuvendit, të lirë nga ndërhyrja e 
pushtetit ekzekutiv apo gjyqësor 
në fushën legjislative, deputetët e 

Kuvendit të Kosovës gëzojnë imunitet funksional dhe lirohen nga përgjegjësia për veprimet 
dhe vendimet e ndërmarra brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre.

69. Pasi Kushtetuta nuk garanton paprekshmëri lidhur me ndjekjen penale të deputetëve 
të Kuvendit për veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre, ata nuk 
janë të paprekshëm as lidhur me ndjekjen penale për veprat penale të cilat pretendohen të 
jenë kryer para fillimit të mandatit të tyre si deputetë ose gjatë rrjedhës së mandatit të tyre.

95. Neni 75 (2) përcakton që, në mënyrë që 
deputeti të arrestohet ose ndalohet gjatë kohës 
që është duke kryer detyrat e tij/saj, nevojitet 
pëlqimi i shumicës së të gjithë deputetëve të 
Kuvendit për t’ia hequr imunitetin. Qëllimi 
i këtij kriteri është të sigurohet që puna e 
Kuvendit nuk guxon të pengohet. Gjatë kohës 
që deputeti është duke kryer detyrat e tij/saj, 
kjo është në të mirë të Kuvendit dhe të kryerjes së punës së Kuvendit. Vendimi i Kuvendit 

Deputetët e Kuvendit janë të përgjegjshëm po 
aq sa të gjithë qytetarët e tjerë për sjelljet dhe 
veprimet e tyre të ndërmarra jashtë fushëveprimit 
të përgjegjësive si deputetë.

Administrimi publik i drejtësisë nuk 
mund të pengohet vetëm për shkak 
të peceptimit se në një fazë të një 
procedure penale një deputet do 
të mund të deklaronte se gëzonte 
imunitet nga ndjekja penale.
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nevojitet për ta larguar deputetin pasi prania e tij fizike është e domosdoshme në mbledhjet 
e Kuvendit dhe të komisioneve të tij. Gjatë punës së Kuvendit, deputeti është në cilësi të 
përfaqësuesit të popullit dhe pjesë përbërëse e Kuvendit. Vetëm Kuvendi është ai që mund 
të vendosë se deputeti mund të arrestohet dhe ndalohet gjersa është duke kryer punët e 
Kuvendit.

97. Situata që lejon arrestimin dhe ndalimin kur kapet në kryerje e sipër (in flagrante) të 
një vepre të rëndë penale, që është e dënueshme me pesë ose më shumë vjet burgim është 
standard i pranuar në rendin kushtetues të të gjitha vendeve, në Kushtetutën apo ligjet 
e tyre organike. Publiku duhet të ketë besim se interesat e tyre janë të mbrojtur në këto 
rrethana.188

Opinioni i Komisionit të Venecias
Komisioni i Venecias ka analizuar më në detaje lirinë e shprehjes së anëtarëve të 
Kuvendit dhe kufizimet e mundshme të saj. Sipas opinionit të Komisionit, qëllimi 
i imunitetit apo mos përgjegjësisë funksionale është mbrojtja e deputetëve të 
Kuvendit kur diskutojnë dhe vendosin për çështje politike, me çka i përmbushin 
detyrat e tyre si përfaqësues të popullit. 

Koncepti i përgjegjësisë ose mos-përgjegjësisë funksionale, siç e interpreton 
Komisioni i Venecias, përfshin mbrojtjen jo vetëm për ‘votimet në të cilat ata 
[deputetët] marrin pjesë’, por ‘normalisht shtrihet edhe në mendimet e shprehura, 
me gojë ose me shkrim, në parlament ose komision parlamentar, ose për veprimet e 
kryera për detyrat e caktuara nga parlamenti në lidhje me mandatin e tyre.’189

Kështu, liria e shprehjes së deputetëve 
gjatë ushtrimit të mandatit të tyre 
parlamentar është një aspekt i 
rëndësishëm i imunitetit të tyre 
funksional. Praktika kushtetuese 
për këtë çështje duket se ndryshon 
midis vendeve të ndryshme.

Komisioni i Venecias vuri në dukje se:

65. Në vende të tilla si Italia, Holanda dhe Portugalia, mospërgjegjësia shtrihet në opinionet 
politike të shprehura edhe jashtë parlamentit. E njëjta gjë vlen edhe për Argjentinën, 
Bjellorusinë, Bullgarinë, Izraelin, Letoninë dhe Moldavinë, si dhe vende të tjera ku 
mospërgjegjësia mbron funksionet parlamentare në një kuptim të gjerë, si Algjeria, Andorra, 
Armenia, Bosnja dhe Hercegovina, Estonia, Finlanda, Gjeorgjia, Greqia, Hungaria, 
Portugalia dhe Peruja. 

66. Në vende të tjera, mospërgjegjësia është vetëm një liri e veçantë e fjalës brenda kufijve 

188 Ibid.
189 Komisioni i Venecias, Studimi nr. 714/2013, para. 62

Çdo kufizim substancial i lirisë së  fjalës së 
deputetëve duhet të zbatohet vetëm ndaj 
deklaratave të një natyre veçanërisht të rëndë 
dhe duhet të peshohet gjithmonë kundrejt 
kërkesës mbizotëruese për sigurimin e 
debatit të lirë politik në parlament.
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të ndërtesave parlamentare, duke përfshirë sallat plenare, dhomat e komisioneve dhe vendet 
e tjera të punës. Ky është për shembull rasti në Irlandë dhe Norvegji, si dhe në Mbretërinë 
e Bashkuar, ku veprimet për të cilat nuk merret përgjegjësi janë ‘procedurat në Parlament’ 
siç përkufizohen ndër vite nga jurisprudenca parlamentare. Në Spanjë, mospërgjegjësia nuk 
ka fushëveprim edhe për deklaratat e bëra në kontekstin e takimeve ndërmjet partive ose 
me votuesit, takimet private ose aktivitetet gazetareske.190

Kushtetuta e Kosovës nuk e trajton çështjen e lirisë së shprehjes së deputetëve 
gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, e as Gjykata Kushtetuese nuk është marrë me 
këtë çështje. Megjithatë, Komisioni i Venecias vëren se në disa vende, (si Brazili, 
Italia, Malta, Norvegjia, Sllovakia, Peruja, Portugalia dhe Zvicra) një liri e tillë është 
absolute. Në vende të tjera, (si Bullgaria, Gjermania, Shqipëria, Greqia, Letonia) ka 
përjashtime në rastet e “gjuhës së urrejtjes dhe vërejtjeve raciste, kërcënimeve, ose 
nxitjes për dhunë ose krim”.191

Analiza Krahasuese
Praktika kushtetuese e Kosovës ndjek të njëjtin model si vendet e tjera në Evropë, 
ku deputetët nuk mbajnë përgjegjësi për mendimin e shprehur në Kuvend gjatë 
kohës sa janë duke ushtruar funksionet e tyre (d.m.th., Shqipëria, Armenia, 
Kroacia, Republika Çeke, Finlanda, Gjermania, Greqia, Mali i Zi, Maqedonia e 
Veriut, Serbia, Sllovenia, Sllovakia) dhe arrestimi ose ndalimi i tyre lejohet vetëm 
me pëlqimin paraprak të Kuvendit. Kushtetutat e Shqipërisë dhe Greqisë lejojnë 
megjithatë mundësinë e kufizimit të lirisë së fjalës së deputetëve në rast të shpifjes.

Shqipëria

Neni 73

1. Deputeti nuk mban përgjegjësi për mendimet e shprehura në Kuvend dhe votat e 
dhëna prej tij në ushtrim të funksionit. Kjo dispozitë nuk zbatohet në rastin e shpifjes. 
2. Deputeti nuk mund të arrestohet ose t’i hiqet liria në çfarëdo lloj forme apo ndaj tij të 
ushtrohet kontroll personal ose i banesës, pa autorizimin e Kuvendit. 
3. Deputeti mund të ndalohet ose të arrestohet pa autorizim kur kapet në kryerje e sipër 
ose menjëherë pas kryerjes së një krimi të rëndë. Prokurori i Përgjithshëm ose Drejtuesi 
i Prokurorisë së Posaçme njofton menjëherë Kuvendin, i cili, kur konstaton se nuk ka 
vend për procedim, vendos për heqjen e masës. 
4. Për çështjet e parashikuara në paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, Kuvendi mund të 
diskutojë në seancë me dyer të mbyllura, për arsye të mbrojtjes së të dhënave. Vendimi 
merret me votim të hapur.192

190 Ibid.
191 Ibid., para. 69.
192 Kushtetuta e Shqipërisë.
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Armenia

Neni 96

1. Deputeti nuk mund të ndiqet penalisht ose të mbahet përgjegjës për një mendim të 
shprehur ose për votën e dhënë brenda fushëveprimtarive parlamentare, gjatë mandatit 
të tij ose më pas. 
2. Ndjekja penale kundër deputetit mund të fillohet vetëm me pëlqimin e Kuvendit 
Kombëtar. Deputetit nuk mund t’i hiqet liria pa pëlqimin e Kuvendit Kombëtar, me 
përjashtim të rastit kur është kapur në kryerje e sipër të veprës penale ose menjëherë pas 
saj. Në këtë rast, heqja e lirisë nuk mund të zgjasë më shumë se shtatëdhjetë e dy orë. Për 
heqjen e lirisë së deputetit njoftohet menjëherë Kryetari i Kuvendit Kombëtar.193

Bullgaria 

Neni 69

Deputetët nuk kanë përgjegjësi penale për çfarëdo mendimi të shprehur ose për çfarëdo 
vote në Kuvendin Kombëtar. 

Neni 70

(1) Deputeti nuk mund të ndalohet dhe nuk mund të ndiqet penalisht, me përjashtim të 
veprave të dënueshme publike, dhe më pas vetëm me autorizim nga Kuvendi Kombëtar 
ose, nëse ky i fundit është në pushim, nga Kryetari i Kuvendit Kombëtar. Nuk kërkohet 
autorizim për paraburgim kur një deputet është i ndaluar për kryerjen e një vepre të 
rëndë penale, por në këtë rast do të njoftohet menjëherë Kuvendi Kombëtar ose, nëse ky 
i fundit është në pushim, Kryetari i Kuvendit Kombëtar.
(2) Nuk nevojitet autorizim për ndërmarrjen e ndjekjes penale nëse deputeti në fjalë jep 
pëlqimin me shkrim.194

Kroacia 

Neni 75

Deputetët e Parlamentit kroat gëzojnë imunitet. 
Asnjë deputet nuk mbahet penalisht përgjegjës, nuk ndalohet ose dënohet për një mendim 
të shprehur ose një votë të hedhur në parlamentin kroat. 
Asnjë deputet nuk mund të ndalohet dhe nuk mund të fillohet asnjë procedim penal 
kundër tij/saj pa miratimin e Parlamentit kroat. 
Një deputet mund të ndalohet pa miratim nga Parlamenti kroat vetëm nëse ai/ajo është 
kapur në kryerje e sipër të një vepre penale të dënueshme me burgim mbi pesë vjet. Në 
këtë rast, duhet të njoftohet Kryetari i Parlamentit kroat. 

193 Constitution of the Republic of Armenia, at https://concourt.am/en/normative-legal-bases/constitution- of-ra.
194 Constitution of Bulgaria.
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Nëse Parlamenti kroat nuk është duke mbajtur seancë, miratimi për ndalimin e një 
deputeti ose vazhdimi i ndjekjes penale kundër tij/saj jepet dhe vendimi për të drejtën e 
tij/saj për imunitet merret nga Komisioni i Kredencialeve dhe Privilegjeve, me kusht që të 
konfirmohen më pas nga Parlamenti kroat.195 

Republika Çeke

Neni 27

(1) Nuk ka mjete juridike kundër votave të deputetëve ose senatorëve në Kuvendin e 
Deputetëve ose Senat, respektivisht organet e tyre. 
(2) Deputetët dhe senatorët nuk mund të ndiqen penalisht për fjalime në Kuvendin 
e Deputetëve, përkatësisht në Senat, ose në organet e tij. Deputetët dhe senatorët i 
nënshtrohen vetëm autoritetit disiplinor të dhomës në të cilën janë anëtarë.
(3) Për kundërvajtje administrative, deputetët dhe senatorët i nënshtrohen vetëm 
autoritetit disiplinor të dhomës në të cilën janë anëtarë, përveç nëse me ligj është 
përcaktuar ndryshe.
(4) Deputetët dhe senatorët nuk mund të ndiqen penalisht vetëm me pëlqimin e dhomës 
në të cilën janë anëtarë. Nëse kjo dhomë refuzon të japë pëlqimin e saj, ndjekja penale e 
tillë do të pezullohet gjatë kohëzgjatjes së mandatit të tyre. 
(5) Deputetët dhe senatorët mund të arrestohen vetëm nëse kapen gjatë kryerjes së 
veprës penale ose menjëherë pas saj. Autoriteti arrestues duhet t’ia paraqesë menjëherë 
f letarrestin kryetarit të dhomës, anëtar i së cilës është i paraburgosuri; nëse brenda 
njëzet e katër orëve nga arrestimi kryetari i dhomës nuk jep pëlqimin për dorëzimin e të 
paraburgosurit në gjykatë, organi arrestues është i detyruar ta lirojë atë. Në mbledhjen 
e radhës të asaj dhome, Dhoma merr vendimin përfundimtar nëse ai deputet mund të 
ndiqet penalisht.

Neni 28

Deputetët dhe senatorët kanë të drejtë të refuzojnë të japin dëshmi për faktet për të cilat 
kanë mësuar në lidhje me kryerjen e detyrave të tyre dhe ky privilegj mbetet në fuqi edhe 
pasi iu pushon mandati si deputet ose senator.196

Finlanda

Seksioni 30

Deputeti nuk mund të pengohet gjatë kryerjes së detyrave të tij/saj si deputet. 
Ndaj deputetit nuk mund të ngritët akuzë dhe as nuk mund të privohet nga liria për 
shkak të mendimeve të shprehura në Parlament ose për shkak të qëndrimit në shqyrtimin

195 Kushtetuta e Republikës Çeke.
196 Constitution of Czech Republic.
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e një çështjeje, përveç rastit kur Kuvendi ka dhënë pëlqimin për të njëjtën gjë me një 
vendim të mbështetur nga të paktën pesë të gjashtat e votave të hedhura. 
Nëse një deputet është arrestuar ose ndaluar, për këtë njoftohet menjëherë Kryetari i 
Parlamentit. Deputeti nuk mund të arrestohet ose ndalohet para fillimit të gjykimit pa 
pëlqimin e Parlamentit, përveç nëse për shkaqe thelbësore dyshohet se ka kryer një krim 
për të cilin dënimi minimal është burgim për të paktën gjashtë muaj.

Seksioni 31

Çdo deputet ka të drejtë të f lasë lirshëm në Parlament për të gjitha çështjet në shqyrtim 
dhe për mënyrën se si trajtohen ato. 
Deputeti duhet të sillet me dinjitet dhe rregull dhe të mos sillet në mënyrë fyese ndaj 
një personi tjetër. Nëse një deputet vepron kundër një sjelljeje të tillë, Kryetari mund t’i 
japë vërejtje për këtë ose ta ndalojë deputetin që të vazhdojë të f lasë. Parlamenti mund 
të paralajmërojë një deputet që vazhdimisht ka shkelur urdhrin ose ta suspendojë atë nga 
seancat e Parlamentit për një maksimum prej dy javësh.197

Gjeorgjia

Neni 39

1. Deputeti i Parlamentit të Gjeorgjisë është përfaqësues i të gjithë Gjeorgjisë. Ai/ajo 
gëzon mandat të lirë dhe nuk mund të shkarkohet. 
2. Arrestimi ose ndalimi i një deputeti, ose kontrollet në vendbanimin, vendin e punës, 
mjetin ose mbi personalitetin e tij/saj, lejohen vetëm me pëlqimin paraprak të Parlamentit, 
me përjashtim të rasteve kur një deputet kapet në vendin e ngjarjes së krimit, me ç’rast 
njoftohet menjëherë Parlamenti. Nëse Parlamenti nuk jep pëlqimin për ndalimin brenda 
48 orëve, deputeti i arrestuar ose i ndaluar lirohet menjëherë. 
3. Deputeti ka të drejtë të refuzojë të dëshmojë për faktet që i janë bërë të ditura në cilësinë 
e deputetit. Sekuestrimi ose nxjerrja e materialeve shkresore të cilat kanë lidhje me këtë 
çështje janë të papranueshme. Këtë e drejtë i takon deputetit edhe pas përfundimit të 
mandatit të tij/saj. Deputeti nuk mban përgjegjësi për qëndrimet e shprehura brenda apo 
jashtë Kuvendit gjatë ushtrimit të detyrës së tij/saj. Kushtet për ushtrimin e papenguar 
të funksionit nga deputeti janë të garantuara. Deputeti merr shpërblimin e përcaktuar 
me ligj. Organet përkatëse shtetërore sigurojnë sigurinë personale të deputetit në bazë 
të kërkesës së tij. Pengimi i ushtrimit të kompetencave të deputetit dënohet me ligj.198

Gjermania

Neni 46 

(1) Në asnjë moment një deputet nuk i nënshtrohet procedurave gjyqësore ose masave 

197 Kushtetuta e Finlandës, në https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf.
198 Kushtetuta e Gjeorgjisë
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disiplinore ose të thirret ndryshe në përgjegjësi jashtë Bundestagut për një votë të hedhur 
ose një vërejtje të bërë prej tij në Bundestag ose në ndonjë nga komisionet e tij. Kjo 
dispozitë nuk zbatohet për fyerjet shpifëse. 
(2) Një deputet nuk mund të mbahet përgjegjës ose të arrestohet për një vepër të 
dënueshme pa lejen e Bundestagut, përveç nëse kapet në kryerje e sipër të veprës penale 
ose gjatë ditës së ardhshme. 
(3) Leja e Bundestagut kërkohet edhe për çdo kufizim tjetër të lirisë personale të deputetit 
ose për fillimin e procedurës kundër një deputeti sipas nenit 18.
(4) Çdo procedurë penale ose çdo procedurë e përcaktuar sipas Nenit 18 kundër një 
deputeti, apo çdo ndalim ose kufizim tjetër i lirisë personale të tij pezullohet me kërkesë 
të Bundestagut.

Neni 47

Deputetët mund të refuzojnë të japin dëshmi në lidhje me personat që u kanë besuar 
informacione në cilësinë e deputetëve të Bundestagut ose të cilëve ata u kanë besuar 
informacione në këtë cilësi dhe të japin dëshmi në lidhje me këtë informacion. Asnjë 
sekuestrim i dokumenteve nuk është i lejueshëm, për aq sa zbatohet e drejta e refuzimit 
për të dhënë dëshmi.199

Greqia

Neni 60

1. Deputetët gëzojnë liri të pakufizuar mendimi dhe të drejtë vote sipas ndërgjegjes së 
tyre. 

Neni 61

1. Deputeti nuk mund të ndiqet penalisht dhe as të merret në pyetje për mendimin e 
shprehur ose votën e tij në kryerjen e detyrave të tij parlamentare. 
2. Deputeti mund të ndiqet penalisht vetëm për shpifje, sipas ligjit, pasi të jetë dhënë 
leja nga Parlamenti. Gjykata e Apelit është kompetente për të shqyrtuar çështjen. Një 
leje e tillë konsiderohet e refuzuar përfundimisht nëse Parlamenti nuk vendos brenda 
dyzet e pesë ditëve nga data kur akuzat i janë dorëzuar Kryetarit. Në rast të refuzimit 
për dhënien e lejes ose nëse afati kalon pa marrë Parlamenti ndonjë veprim, nuk mund të 
ngrihet akuzë për veprën e kryer nga deputeti. 
Ky paragraf zbatohet nga seanca e ardhshme parlamentare. 
3. Deputeti nuk është i detyruar të dëshmojë për informacionet që i janë dhënë ose 
të dhëna prej tij gjatë kryerjes së detyrave të tij, ose për personat që ia kanë besuar 
informacionin ose të cilëve ai ua ka dhënë atë informacion.200

199 Kushtetuta e Gjermanisë.
200 Kushtetuta e Greqisë, në https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/001-156%20
 aggliko.pdf.
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Mali i Zi

Neni 85

Deputeti vendos dhe voton sipas bindjes së tij. 
Deputeti ka të drejtë të kryejë detyrën e deputetit si profesion.

Neni 86

Deputetët gëzojnë imunitet.
Deputeti nuk mund të mbahet penalisht apo në çfarëdo forme tjetër i përgjegjshëm ose 
të paraburgoset për shkak të mendimit të shprehur ose votës në kryerjen e detyrës së tij 
si deputet. 
Asnjë veprim penal nuk ndërmerret dhe nuk i caktohet paraburgimi deputetit, pa 
pëlqimin e Kuvendit, përveç nëse deputeti kapet duke kryer një vepër penale për të cilën 
është paraparë dënimi mbi pesë vjet burgim. 
Presidenti i Malit të Zi, Kryeministri dhe anëtarët e Qeverisë, Kryetari i Gjykatës 
Supreme, Kryetari dhe gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese dhe Prokurori i Lartë i Shtetit 
gëzojnë të njëjtin imunitet si deputeti.201

Republika e Maqedonisë së Veriut

Neni 64

Deputeti nuk mund të thirret në përgjegjësi penale ose të arrestohet për mendimin e 
shprehur ose për votimin në Kuvend.
Deputeti nuk mund të arrestohet pa pëlqimin e Kuvendit, përveç nëse kapet në kryerje 
e sipër të veprës penale për të cilën është përcaktuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 
së paku pesë vitesh. 
Kuvendi mund të vendos të aplikohet imuniteti mbi deputetin edhe kur ai vetë nuk 
thirret në të, nëse kjo është e nevojshme me qëllim të ushtrimit të funksionit të deputetit. 
Gjatë kohës së mandatit deputetët nuk i nënshtrohen detyrimit në forcat e armatosura. 
Deputeti ka të drejtë në kompensim të përcaktuar me ligj.202

Serbia

Neni 103

Deputetët gëzojnë imunitet.
Deputetët nuk mund t’i nënshtrohen përgjegjësisë penale apo tjetër lloj përgjegjësie për 
mendimin e shprehur ose votën e dhënë gjatë ushtrimit të funksionit të deputetit. 

201 Constitution of Montenegro, at https://www.skupstina.me/en/the-constitution-of-montenegro
202 Constitution of North Macedonia.
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Deputeti që përdor imunitetin e tij/saj nuk ndalohet dhe as përfshihet në procese penale 
ose të tjera në të cilat mund të shqiptohet dënimi me burgim, pa miratimin paraprak të 
Kuvendit Kombëtar. 
Deputeti i cili kapet duke kryer ndonjë vepre penale për të cilën parashikohet dënimi 
me burg më i gjatë se pesë vjet, mund të ndalohet pa miratim paraprak nga Kuvendi 
Kombëtar. 
Nuk ka afate të caktuara për procedurën penale ose procedurën tjetër në të cilën vendoset 
për imunitetin. 
Mospërdorimi i imunitetit nuk përjashton të drejtën e Kuvendit Kombëtar për të 
vendosur imunitetin.203

Sllovenia

Neni 83

Asnjë deputet i Kuvendit Kombëtar nuk përgjigjet penalisht për çfarëdo mendimi të 
shprehur apo votë të hedhur në seancat e Kuvendit Kombëtar ose të trupave të tij punues. 
Asnjë deputet nuk mund të ndalohet dhe, kur ky deputet thirret në imunitet, nuk mund 
të fillojë procedimi penal kundër tij pa lejen e Kuvendit Kombëtar, me përjashtim të 
rasteve kur ky deputet është kapur duke kryer një vepër penale për të cilën parashikohet 
një dënim me burg mbi pesë vjet. 
Kuvendi Kombëtar mund t’i garantojë imunitet një deputeti që nuk e ka kërkuar një 
imunitet të tillë ose që është arrestuar duke kryer një vepër penale të përmendur në 
paragrafin e mësipërm.204

Sllovakia 

Neni 78

(1) Deputeti nuk mund të ndiqet penalisht për votën e tij në Këshillin Kombëtar të 
Republikës Sllovake ose në organet e tij; kjo vlen edhe pas përfundimit të mandatit të tij. 
(2) Për deklaratat e bëra në Këshillin Kombëtar të Republikës së Sllovakisë, ose në 
ndonjë organ të tij, gjatë kryerjes së funksionit të deputetit, deputeti nuk mund të ndiqet 
penalisht; kjo vlen edhe pas përfundimit të mandatit të tij. Deputeti i nënshtrohet 
kompetencave disiplinore të Këshillit Kombëtar të Republikës Sllovake. 
(3) Asnjë deputet nuk mund të merret në paraburgim pa pëlqimin e Këshillit Kombëtar 
të Republikës Sllovake. 
(4) Nëse deputeti kapet dhe arrestohet gjatë kryerjes së veprës penale, organi kompetent 
është i detyruar të njoftojë menjëherë Kryetarin e Këshillit Kombëtar të Republikës 
Sllovake dhe Kryetarin e Komisionit për Mandate dhe Imunitete të Këshillit Kombëtar 

203 Kushtetuta e Serbisë, në https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Constitution_%20of  _Serbia_pdf.pdf 
204 Kushtetuta e Sllovenisë.
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të Republikës Sllovake. Nëse Komisioni për Mandate dhe Imunitete i Këshillit Kombëtar 
të Republikës Sllovake nuk e miraton më pas arrestimin, deputeti duhet të lirohet 
menjëherë. 
(5) Nëse deputeti është në paraburgim, mandati i tij nuk pushon, por vetëm nuk mund 
të ushtrohet.205

Përfundime
Kushtetuta dhe praktika gjyqësore lidhur me imunitetin e deputetëve janë në 
përputhje me udhëzimet kryesore të Komisionit të Venecias dhe pasqyrojnë 
elemente të përbashkëta që mund të gjenden në kushtetutat e tjera në Evropë. 
Megjithatë, disa çështje mbeten të paqarta, si p.sh., situata kur një deputet mund 
të arrestohet gjatë kohës së udhëtimit në cilësitë e tij zyrtare jashtë ambienteve 
të Kuvendit. Prandaj, Kushtetuta duhet të përcaktojë kuptimin e shprehjes “duke 
kryer detyrat e tij/saj si deputet(e)”. 

Po ashtu, as Kushtetuta dhe as dispozitat ligjore nuk rregullojnë në mënyrë të qartë 
çështjen e lirisë së shprehjes dhe kufizimeve të saj, si në rastet e shpifjes apo gjuhës 
së urrejtjes; paqartësi e cila në të ardhmen mund të nxisë konteste të reja.

Paqartësitë kushtetuese mund të shkaktojnë pasiguri praktike dhe konflikte në 
skenën politike. Edhe pse Gjykata ka theksuar se çështjet e imunitetit nuk duhet 
të pengojnë punën e Kuvendit, megjithatë ekziston rrezik për pengimin e saj. 
Prandaj, ndryshimet e mundshme kushtetuese mund të plotësojnë zbrazëtirat dhe 
të kontribuojnë në zvogëlimin e këtij rreziku. Këto ndryshime duhet të hartohen 
në përputhje me opinionin(et) e Komisionit të Venecias, praktikën gjyqësore dhe 
praktikat dhe kornizën ligjore të vendeve të tjera..

Rekomandimet
● Kushtetuta, Rregullorja e Kuvendit ose Ligji për të Drejtat dhe Përgjegjësitë 
e Deputetit mund të përcaktojnë shprehimisht se imuniteti parlamentar vlen për 
mendimet që deputetët shprehin në cilësinë e deputetëve të Kuvendit, duke iu 
nënshtruar kufizimeve të caktuara, si shpifjes dhe gjuhës së urrejtjes; 

● Dispozitat e ndryshuara kushtetuese, në përputhje me Ligjin për të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Deputetit, mund të lejojnë në mënyrë shprehimore arrestimin ose 
ndalimin e deputetëve të kapur gjatë kryerjes së një krimi (të rëndë) dhe kur kapen 
në kryerje e sipër (flagrancë) të një krimi. 

● Dispozitat e ndryshuara kushtetuese apo ligjore mund të përcaktojnë qartë se 
çfarë situatash përfshin shprehja “duke kryer detyrat e tij/saj si deputet(e) i/e 
Kuvendit”.

205 Kushtetuta e Sllovakisë. 
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Kushtetuta nuk përcakton se deri në çfarë mase mundet Presidenti të kundërshtojë 
shpalljen e ligjeve dhe t’i kthejë ligjet në Kuvend. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese 
se Presidenti nuk mund të propozojë ndryshime në ligj, reflekton autoritetin e 
kufizuar të Presidentit, i cili nuk shtrihet përtej vlerësimit të kushtetutshmërisë 
formale dhe përmbajtësore të ligjit. Megjithatë, e drejta për të propozuar ligje dhe 
për të referuar ligje në Gjykatë Kushtetuese mund të ndikojë në fushëveprimin dhe 
natyrën e autoritetit të Presidentit për t’i kthyer ligjet në Kuvend. Një përcaktim i 
qartë në Kushtetutë i fushëveprimit dhe natyrës së pushtetit të Presidentit për t‘i 
kthyer ligjet në Kuvend, do të parandalonte konfliktet e ardhshme kushtetuese.

Kompetenca e Presidentit 
për t’i kthyer ligjet në 

Kuvend

VII
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Kushtetuta nuk përcakton se deri 
në çfarë mase Presidenti mund të 
kundërshtojë shpalljen e ligjeve dhe 
t’i kthejë ligjet në Kuvend. Megjithatë, 
ajo ofron kufizime të caktuara për këtë 
kompetencë. Presidenti mund ta ushtrojë të drejtën e kthimit të ligjit në Kuvend 
vetëm një herë, ndërkaq Kuvendi mund ta përmbysë të drejtën e vetos pezulluese 
të Presidentit.206 Për më tepër, Presidenti ka të drejtë t’i kthejë ligjet për rishqyrtim 
vetëm kur ai/ajo beson se ligjet janë të dëmshme për interesat legjitime të Kosovës 
ose të një a më shumë komuniteteve të saj.207 Kjo nënkupton se Presidenti mund ta 
shfrytëzojë të drejtën e tij për të kthyer ligjet në rishqyrtim vetëm për të siguruar 
pajtueshmërinë e ligjit me dispozitat formale dhe materiale të Kushtetutës. Në anën 
tjetër, Kushtetuta nuk përcakton nëse Presidenti mund të kundërshtojë përmbajtjen 
politike të ligjit apo jo, dhe kjo çoi në një konflikt kushtetues, që më pas u trajtua 
nga Gjykata Kushtetuese (“Gjykata”).

Për miratimin e një ligji kërkohet 
shumica e votave të të gjithë 
deputetëve të pranishëm dhe që 
votojnë.208 Kuvendi ka kompetencë 
që me shumicën e votave të të 
gjithë deputetëve, të vendosë për 

miratimin e ligjit të rikthyer nga Presidenti. Në atë rast, ligji përkatës konsiderohet 
i shpallur.209 Funksioni i Presidentit për rishikimin legjislativ është i kufizuar në 
të drejtën e vetos suspensive e cila, sipas Komisionit të Venecias, është një mjet i 
rëndësishëm legjislativ. Për dallim nga rregullorja e vjetër e Kuvendit, Rregullorja 
e Kuvendit të Republikës së Kosovës në fuqi (“Rregullorja e Kuvendit”) e quan 
‘veto” kompetencën e Presidentit për rikthimin e ligjeve. Edhe pse Kushtetuta nuk 
përdor termin specifik ‘veto’, ajo sugjeron që Presidenti ka të drejtë të pengojë 
përkohësisht hyrjen në fuqi të një ligji të miratuar nga Kuvendi. Përveç të drejtës së 
vetos suspensive, Kushtetuta i jep Presidentit kompetencë që të referojë në Gjykatë 
çështjen e përputhshmërisë së ligjit me Kushtetutën.210

E drejta e vetos suspensive e Presidentit parasheh një pezullim të përkohshëm të 
shpalljes së ligjit të miratuar për një afat kohor të shkurtër (tetë ditë) nga pranimi 
i atij ligji.211 Kushtetuta ndjek të njëjtin shembull si kushtetutat e tjera në rajon 
për sa i përket afatit kohor për shmangien e vonesave në shpallje dhe rishikimin e 
legjislacionit. Megjithatë, ekziston edhe më tej dilema nëse periudha tetë (8) ditore 
206 Ibid.
207 Kushtetuta e Kosovës, neni 84(6).
208 Ibid., neni 80(1).
209 Ibid., neni 80(4).
210 Ibid., neni 84 (9).
211 Ibid., neni 80 (2). Rregullorja e Kuvendit nuk përcakton asnjë afat kohor për shpalljen e ligjit nga Presidenti. Megjithatë, ajo e
 obligon Kryetarin e Kuvendit që ligjin e miratuar t’ia dërgojë Presidentit për shpallje, jo më herët se tetë (8) ditë nga 
 miratimi i tij.

Kushtetuta nuk parasheh kompetencën 
e Presidentit për të kundërshtuar 
përmbajtjen politike të një ligji. 

Kushtetuta i jep të drejtën Presidentit që 
t’ia kthejë një ligj në rishqyrtim  Kuvendit 
dhe të refuzojë shpalljen e tij pas miratimit 
nga Kuvendi.
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është e mjaftueshme për të kryer një rishikim të plotë legjislativ. E njëjta periudhë 
u jepet edhe dhjetë (10) ose më shumë deputetëve të Kuvendit për të kontestuar 
kushtetutshmërinë e ndonjë ligji apo vendimi të Kuvendit.

Kuvendi mund ta përmbysë të drejtën e vetos suspensive të Presidentit me shumicën 
e votave të të gjithë deputetëve, që do të thotë votat e të paktën 61 deputetëve nga 
120. Vetoja presidenciale, e cila mund të ushtrohet vetëm një herë, është tipike 
për demokracitë në të cilat pushteti shtetëror është i ndarë (ang. ‘power-sharing”), 
dhe shërben për ofrimin e garancisë së mosndërhyrjes në kompetencat legjislative 
të Kuvendit. Kushtetuta megjithatë nuk e parasheh të drejtën e Presidentit që të 
propozojë ndryshime në ligj kur e rikthen atë në Kuvend dhe nuk adreson çështjen 
nëse Presidenti mund ta kundërshtojë përmbajtjen politike të ligjit të miratuar.

Këto zbrazëtira e lanë këtë çështje të hapur për interpretim të Gjykatës dhe ngritën 
nevojën për më shumë qartësi në Kushtetutë.

Dispozitat relevante
Kushtetuta e Kosovës

Neni 80 [Miratimi i ligjeve]

1. Ligjet, vendimet dhe aktet tjera miratohen nga Kuvendi me shumicën e votave të 
deputetëve të pranishëm dhe që votojnë, përveç në rastet kur është ndryshe e përcaktuar 
me këtë Kushtetutë. 
2. Ligji i miratuar nga Kuvendi nënshkruhet nga Kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe 
shpallet nga Presidenti i Republikës së Kosovës, pasi ta ketë nënshkruar brenda tetë (8) 
ditësh pasi të ketë marrë ligjin. 
3. Nëse Presidenti i Republikës e kthen ligjin në Kuvend, ai/ajo duhet të theksojë arsyet 
e kthimit të ligjit. Presidenti i Republikës së Kosovës të drejtën e kthimit të një ligji në 
Kuvend, mund ta ushtrojë vetëm një herë. 
4. Kuvendi, me shumicën e votave të të gjithë deputetëve, vendos për miratimin e ligjit 
të rikthyer nga Presidenti i Republikës, dhe ligji përkatës konsiderohet i shpallur. 5. Nëse 
Presidenti i Republikës së Kosovës, brenda tetë (8) ditësh pas marrjes së ligjit, nuk merr 
asnjë vendim për shpalljen ose kthimin e tij, ligji konsiderohet i shpallur, pa nënshkrimin 
e saj/tij dhe publikohet në Gazetën Zyrtare.  
6. Ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës, përveç nëse, me vetë ligj nuk përcaktohet ndryshe.

Neni 84 [Kompetencat e Presidentit]

Presidenti i Republikës së Kosovës:
(6) ka të drejtën e kthimit për rishqyrtim të ligjeve të miratuara, nëse konsideron se 
janë të dëmshme për interesat legjitime të Republikës së Kosovës ose të një a më shumë 
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komuniteteve të saj. Të drejtën e rikthimit të një ligji mund ta shfrytëzojë vetëm një 
herë.212

Rregullorja e Kuvendit

Neni 84 [Nënshkrimi i ligjit dhe Vendimi i Presidentit të Republikës së 
Kosovës për kthimin e ligjit]

1. Ligji i miratuar nga Kuvendi nënshkruhet nga Kryetari i Kuvendit dhe i dërgohet 
Presidentit të Republikës për shpallje jo më herët se tetë (8) ditë nga dita e miratimit. 
2. […]
3. […]
4. Për ta përmbysur veton e Presidentit nevojiten që së paku 61 deputetë të votojnë për 
ligjin e miratuar, i cili është kthyer nga Presidenti i Republikës dhe ligji konsiderohet i 
shpallur. Në rast se Kuvendi nuk e përmbys veton e Presidentit, konsiderohet se nuk ka 
ligj.213

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Gjykata Kushtetuese ka trajtuar këtë çështje në rastin nr. KO57/12.214 Ekzistojnë 
gjithashtu opinione të Komisionit të Venecias që mund të konsultohen lidhur me 
këtë çështje:

1. Opinioni mbi Ndryshimet Kushtetuese i miratuar nga Asambleja e Madhe 
Kombëtare më 21 janar 2017 që do t’i nënshtrohej referendumit kombëtar më 16 
prill 2017 (Turqi);215

2. Opinioni mbi Katër Projektligjet Kushtetuese për Mbrojtjen e Mjedisit, për 
Burimet Natyrore, për Referendumet dhe Presidentin e Islandës, Qeverinë, 
Funksionet e Qeverisë dhe çështje të tjera Institucionale (Islandë);216

3. Opinioni i Përkohshëm për Ndryshimet Kushtetuese dhe Procedurën e Miratimit 
të tyre (Rusi).217

212 Kushtetuta e Kosovës.
213 Rregullorja e Kuvendit. 
214 Kërkesa e Presidentes së Republikës së Kosovës, Shkëlqesisë së Saj, Atifete Jahjaga, me të cilën konteston votimin për 
 miratimin e Ligjit nr. 04/l-084 “Për pensionet e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës”, rasti nr. KO57/12, 9 shtator 2012, 
 në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjkk_ko_57_12_ang.pdf
215 Komisioni Evropian për Demokracinë Nëpërmjet Ligjit, Komisioni i Venecias, Turqi, Opinioni mbi Ndryshime Kushtetuese të 
 miratuara nga Asambleja e Madhe Kombëtare më 21 janar 2017, që do t’i nënshtrohen referendumit kombëtar më 16 prill 2017,
 i miratuar nga Komisioni i Venecias në Takimin e 110-të plenar (Venecia, 10-11 mars 2017), Opinioni nr. 875/2017, 
 CDL-AD(2017)005, 13 mars 2017, në https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf =CDL-AD(2017)005-e 
216 Komisioni Evropian për Demokracinë Nëpërmjet Ligjit, Komisioni i Venecias, Irlandë, Opinioni mbi Katër Projektligjet  
 Kushtetuese për Mbrojtjen e Mjedisit, për Burimet Natyrore, për Referendumet dhe për Presidentin i Islandës, Qeverinë, 
 Funksionet e Qeverisë dhe Çështje të tjera Institucionale, miratuar nga Komisioni i Venecias në Takimin e 124-të plenare 
 (online, 8-9 tetor 2020), Opinioni nr. 997/2020, CDL- AD( 2020)020, 9 tetor 2020, në https://www.venice.coe. int/webforms/
 documents/?pdf=CDL- AD( 2020) 020-e 
217 Komisioni Evropian për Demokracinë Nëpërmjet Ligjit, Komisioni i Venecias, Federata Ruse, Opinioni i Përkohshëm për 
 Ndryshimet Kushtetuese dhe Procedurën e Miratimit të tyre, miratuar nga Komisioni i Venecias në Takimin e 126-të plenar 
 (19-20 mars 2021), Opinioni nr. 992/2020, CDL- AD( 2020)005, 23 mars 2021, në https://www.venice.coe.int/webforms/
 documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2021)005-e 
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Në rastin KO57/12, Gjykata vendosi lidhur me kërkesën e Presidentes, me të cilën 
kontestonte kushtetutshmërinë e votimit për miratimin e Ligjit nr. 04/l-084 “Për 
pensionet e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës”, të cilin Presidentja e 
kishte kthyer për shqyrtim në Kuvend.218 Në atë rastm Presidentja kishte propozuar 
edhe shtimin e një dispozite të re në ligj, të cilin Kuvendi nuk e aprovoi . Prandaj, 
Gjykatës iu kërkua të trajtojë pyetjen nëse është cenuar kompetenca e Presidentit 
për kthim të ligjit në rishqyrtim.219 

Gjykata theksoi se e drejta e Presidentit për t’i propozuar ligje Kuvendit nënkupton 
se kjo do të ishte e mjaftueshme që Presidenti të ndikojë në procesin legjislativ.220 

Gjykata, në këtë rast, duket se ka 
zbatuar një interpretim kufizues dhe 
tekstual të dispozitës kushtetuese që i 
jep kompetencë Presidentit të pezullojë 
përkohësisht shpalljen e një ligji. Gjykata 
e bazoi interpretimin e saj në parimin 
e ndarjes së pushteteve, mirëpo pa një 
shtjellim të qartë të fushëveprimit të këtij parimi në funksionin e Presidentit. 
Gjykata mund të kishte potencuar të drejtën e Presidentit për të referuar një ligj 
para Gjykatës për shqyrtimin e kushtetutshmërisë së tij, si një argument për të 
penguar Presidentin nga propozimi i ndryshimeve në ligj kur ushtron të drejtën e 
vetos suspensive.221 Po ashtu, Gjykata do të mund të kishte shqyrtuar më hollësisht 
arsyen se pse Presidenti nuk ka të drejtë të propozojë ndryshime në ligj me rastin e 
kthimit të atij ligji, ndërsa ai/ajo mund të propozojë ligj të ri për çështje që janë në 
kompetencat e tij/saj.

Gjykata vendimin e saj e arsyetoi si më poshtë:

42. Kushtetuta parasheh se Presidentja 
e Republikes ka të drejtën të ushtrojë të 
ashtuquajturën “veto suspensive” për të pezulluar 
shpalljen e ligjit.

43. Në këtë mënyrë, Presidentja e Republikës është kreu i shtetit që përfaqëson unitetin e 
popullit (siç përcakton neni 83 i Kushtetutës) dhe është garantues i funksionimit demokratik 
të institucioneve të Republikës së Kosovës, dhe ushtron funksion të caktuar shqyrtues 
legjislativ.

44. Gjykata vlerëson se ky funksion i Presidentes, siç parashihet me Kushtetutë, është më 
shumë e natyrës së kufizuar, inter alia, për arsyet në vijim.

218 Rasti KO57/12.
219 Ibid., para.11, 13, 22.
220 Ibid., para. 31 (1).
221 Kushtetuta e Kosovës, neni 113(2).

Ushtrimi i të drejtës së vetos 
suspensive nuk parasheh të drejtën 
e Presidentit për të propozuar 
ndryshime në ligjin të cilin ia kthen 
për rishqyrtim Kuvendit.

Presidenti mund të pezullojë 
përkohësisht shpalljen e ligjit pas 
miratimit të ligjit nga Kuvendi. 
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47. [...] Presidenti duhet të theksojë 
arsyet e kthimit të ligjit në fjalë.

48. Këto arsye vetëm mund të 
ndërlidhen me konsideratën e 
Presidentes se shpallja e ligjit është 
i dëmshëm qoftë për interesat legjitime të Republikës së Kosovës ose të një a më shumë 
komuniteteve të saj (shih neni 80.3 dhe 84.6 i Kushtetutës).

49. [...] Presidentja mund të ushtrojë të drejtën e kthimit të një ligji vetëm një herë. (shih 
neni 80.3 i Kushtetutës).

62. Gjykata është e vetëdijshme se neni 79 i Kushtetutës përshkruan se Presidenti mund të 
marrë nismën për të propozuar ligje nga fushëveprimtaria e tij/saj.

76. [...] për ta përmbysur veton e Presidentit nevojiten që së paku 61 deputetë të votojnë në 
favor të ligjit të miratuar i cili është kthyer nga Presidenti i Republikës.222

Opinionet e Komisionit të Venecias
Opinioni mbi Amendamentet e Kushtetutës i miratuar nga Asambleja e 
Madhe Kombëtare më 21 janar 2017, që do t’i nënshtrohet referendumit 
kombëtar më 16 prill 2017 (Turqi) - Miratuar nga Komisioni i Venecias në 
Takimin e 110-të plenar (Venecia, 10-11 mars 2017)

Nëse Presidenti e kthen një ligj në Kuvend 
për rishqyrtim, Kuvendi mund ta miratojë 
ligjin vetëm nëse për të voton shumica 
absolute e numrit të përgjithshëm të deputetëve të tij. Kushtetuta nuk e kërkon një 
shumicë të tillë. Shumicë të ngjashme ose dukshëm më të lartë për të përmbysur 
veton presidenciale parashikohen edhe në vende të tjera me sistem presidencial ose 
gjysmë-presidencial (shumica absolute e të gjithë anëtarëve - Portugalia, shumica 
prej dy të tretave në të dy dhomat - SHBA, shumica prej dy të tretave – Ukraina). 
Megjithatë, në shumicën e këtyre vendeve, Presidenti nuk ka kompetencën autonome 
për të nxjerrë ligje dhe kur ai/ajo e ka, si në Shtetet e Bashkuara, ky pushtet i 
nënshtrohet kontrollit të rreptë gjyqësor.223

Opinion mbi Katër Projektligjet Kushtetuese për Mbrojtjen e Mjedisit, 
për Burimet Natyrore, për Referendumet dhe për Presidentin e Islandës, 
Qeverinë, Funksionet e Qeverisë dhe Çështje të Tjera Institucionale (Islandë) 
- Miratuar nga Komisioni i Venecias në Takimin e 124-të plenar (online, 8-9 
tetor 2020)

222 Rasti KO57/12.
223 Komisioni Evropian për Demokraci Nëpërmjet Ligjit (Komisioni i Venecias), Turqi - Opinioni Nr. 875/2017 mbi Amendamentet në 
 Kushtetutë të miratuar nga Asambleja e Madhe Kombëtare më 21 janar 2017 dhe që do t’i paraqitet një referendumi kombëtar
 më 16 prill 2017, CDL- AD( 2017)005, 13 mars 2017, para. 92, në https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
 aspx?pdffile=cdl-ad(2017)005-e 

Presidenti duhet të veprojë brenda tetë (8) 
ditëve nga dita kur e ka pranuar ligjin e 
miratuar, në të kundërtën ligji konsiderohet i 
shpallur.

E drejta e vetos i jep presidentit një 
mjet të fuqishëm legjislativ.
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33. Neni 26 i Kushtetutës parasheh një nga të drejtat kryesore të Presidentit: veton ndaj një 
projektligji. Sipas kësaj dispozite, “Nëse Althingu ka miratuar një projektligj, ai i dorëzohet 
Presidentit për konfirmim jo më vonë se dy javë pas miratimit të tij. Me konfirmimin e 
Presidentit, ligji hyn në fuqi. Nëse Presidenti refuzon një projektligj, ai megjithatë do të 
bëhet i vlefshëm, por, sapo ta lejojnë rrethanat, i nënshtrohet votimit me votë fshehtë të të 
gjithë atyre që kanë të drejtë të votojnë, për miratim ose refuzim. Ligji bëhet i pavlefshëm 
nëse refuzohet, përndryshe hyn në fuqi”. Në Islandë, kjo kompetencë e Presidentit duket 
se përdoret shumë rrallë, por gjithsesi mbetet kompetencë e rëndësishme, jo vetëm nga 
përdorimi i saj, por edhe thjesht nga mundësia që mund të përdoret.

34. Nëpërmjet Projektligjit propozohet futja e një fjalie të re në fund të dispozitës se “(…) 
nuk do të votohet nëse Althingu shfuqizon projektligjin brenda pesë ditëve nga refuzimi 
i Presidentit”. Nga shënimet shpjeguese rezulton se kjo projekt-dispozitë i jep fund një 
polemike në qarqet politike dhe juridike për mundësinë e Althing-ut që të shfuqizojë një 
ligj pas vetos presidenciale dhe nëse ky shfuqizim rezulton në anulimin e referendumit 
popullor të përcaktuar sipas nenit 26. Për këtë arsye, propozim-ndryshimet në synojnë të 
largojnë çdo dyshim lidhur me këtë çështje, dhe se zgjidhja e miratuar duket mjaft efikase 
dhe e drejtë.224

Opinion i përkohshëm për Amendamentet Kushtetuese dhe Procedurën e 
Miratimit të tyre (Rusi) - miratuar nga Komisioni i Venecias në Takimin e 
126-të plenar (online, 19-20 mars 2021)

99. Për sa i përket Parlamentit, përtej emërimit të pakontrolluar të 30 Senatorëve, e drejta 
e vetos së Presidentit përforcohet nga mundësia e tij/saj e re për ta kundërshtuar atë në 
Gjykatën Kushtetuese (neni 107 (3)). Sipas formulimit të mëparshëm, vetoja presidenciale 
duhej të përmbysej me votën e shumicës prej dy të tretave të numrit të përgjithshëm të 
deputetëve të Dumës së Shtetit dhe anëtarëve të Këshillit të Federatës. Mundësia shtesë e 
adresimit të kësaj çështjeje në Gjykatën Kushtetuese është pozitive, pasi parasheh zgjidhje 
gjyqësore të një konflikti eventual politik.

178. Komisioni i Venecias mirëpret ndryshimet pozitive që sjellin këto amendamente, ndër 
të tjera, për mundësinë që Presidenti t’i referohet Gjykatës Kushtetuese për përdorimin e 
vetos presidenciale.225

224  Komisioni Evropian për Demokracinë Nëpërmjet Ligjit (Komisioni i Venecias), Islanda- Opinioni nr. 997/2020 për Katër 
 Projektligjet Kushtetuese për Mbrojtjen e Mjedisit, për Burimet Natyrore, për Referendumet dhe për Presidentin e Islandës,
 Qeverinë, Funksionet e Qeverisë dhe çështje të tjera institucionale, CDL-AD(2020)020, në https://www.venice.coe.int/
 webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)020-e
225 Komisioni Evropian për Demokracinë Nëpërmjet Ligjit (Komisioni i Venecias), Federata Ruse – Opinioni i Përkohshëm 
 nr. 992/2020 për Ndryshimet Kushtetuese dhe Procedurën e Miratimit të tyre, CDL- AD( 2021)005, 9 tetor 2020, në 
 https://www. venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2021)005-e 
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Analiza Krahasuese
Në Shqipëri, Mal të Zi dhe Serbi, Presidenti 
ka të drejtë të kthejë një ligj për rishqyrtim 
nga Parlamenti. Për dallim, në Kroaci, 
Presidenti mund të fillojë procedurë për 
shqyrtimin e kushtetutshmërisë së një 
ligji të tillë pranë Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kroacisë, nëse konsideron 
se një ligj i shpallur nuk është në përputhje 
me Kushtetutën. Në Slloveni, Këshilli Kombëtar, i cili është një organ përfaqësues 
për interesat sociale, ekonomike, profesionale dhe lokale, brenda shtatë (7) ditëve nga 
miratimi i një ligji dhe para shpalljes së tij, mund të kërkojë nga Kuvendi Kombëtar 
të vendosë sërish për atë ligj. Kushtetuta gjermane (Ligji Bazik - Grundgesetz) 
nuk e autorizon Presidentin në mënyrë shprehimore që të pengojë shpalljen e një 
ligji. Ajo vetëm përcakton se Presidenti Federal i certifikon ligjet e miratuara në 
përputhje me dispozitat e Ligjit Bazik. Megjithatë, praktika kushtetuese, praktika 
gjyqësore dhe literatura juridike konfirmojnë të drejtën e përdorimit të vetos nga 
Presidenti vetëm ndaj një ligji të miratuar nga organet legjislative federale, kur ai 
konsideron se ligji shkel kushtetutën për sa i përket procedurës formale të miratimit 
të atij ligji (formalisht jokushtetues), ose për sa i përket shkeljeve të dispozitave 
thelbësore kushtetuese (materialisht jokushtetues), siç janë të drejtat e njeriut, 
parimet kushtetuese dhe normat e tjera substanciale. Refuzimi i Presidentit për të 
shpallur një ligj do të përfundonte procedurën legjislative dhe organet legjislative do 
mund të kundërshtonin refuzimin e Presidentit për të shpallur ligjin para Gjykatës 
Kushtetuese. Megjithatë, Presidenti nuk ka kompetencën për të refuzuar shpalljen 
e një ligji për arsye të tjera përveç atyre ligjore, përfshirë ato politike, ekonomike 
ose morale.

Shqipëria

Neni 85

1. Presidenti i Republikës ka të drejtë ta kthejë ligjin për rishqyrtim vetëm një herë. 
2. Dekreti i Presidentit për rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë 
shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit.226

Kroacia

Neni 89

Ligjet shpallen nga Presidenti i Republikës brenda tetë ditësh nga data e miratimit të tyre 
nga Parlamenti kroat.

226 Kushtetuta e Shqipërisë.

Përgjegjësia për përmbajtjen politike, 
ekonomike dhe morale të një ligji 
hyn brenda fushëveprimit të organit 
legjislativ që përfaqëson popullin 
dhe Presidenti nuk ka autoritet të 
ndërhyjë në këto kompetenca.
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Nëse Presidenti i Republikës vlerëson se një ligj i shpallur nuk është në përputhje me 
Kushtetutën, ai/ajo mund të ngrejë procedurë për shqyrtimin e kushtetutshmërisë së një 
ligji të tillë pranë Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kroacisë.227

Mali i Zi 

Neni 94

Presidenti i Malit të Zi shpallë ligjin brenda shtatë ditëve nga dita e miratimit të ligjit, 
përkatësisht në afat prej tri ditësh nëse ligji është miratuar me procedurë të shpejtë ose ta 
kthejë ligjin në Kuvend për një proces të ri vendimmarrjeje.
Presidenti i Malit të Zi shpallë ligjin e rimiratua.228

Serbia

Neni 113

Presidenti i Republikës është i detyruar të nxjerrë një dekret për shpalljen e ligjeve ose ta 
kthejë ligjin për rishqyrtim me arsyetim me shkrim në Kuvendin Kombëtar, maksimumi 
15 ditë nga dita e miratimit të ligjit, pra jo më vonë se brenda shtatë ditëve, nëse ligji 
është miratuar me procedurë emergjente.
Nëse Kuvendi Kombëtar vendos të rivotojë ligjin i cili është kthyer për rishqyrtim nga 
Presidenti i Republikës, ligji miratohet nëse për të arrihet shumica e votave nga numri i 
përgjithshëm i deputetëve.
Presidenti i Republikës është i obliguar ta shpallë ligjin e sapomiratuar.
Nëse Presidenti i Republikës nuk nxjerr dekret për shpalljen e ligjit brenda afatit të 
përcaktuar me Kushtetutë, dekretin e nxjerr Kryetari i Kuvendit Kombëtar.229

Sllovenia

Neni 91

Ligjet shpallen nga Presidenti i Republikës jo më vonë se tetë ditë pas miratimit të tyre.
Këshilli Kombëtar brenda shtatë ditëve nga miratimi i një ligji dhe para shpalljes së 
tij mund të kërkojë që Kuvendi Kombëtar të rivendosë për atë ligj. Në procedurën e 
rivendosjes, për miratimin e atij ligji nevojitet vota e shumicës së të gjithë deputetëve, 
përveç nëse Kushtetuta parashikon një shumicë më të lartë për miratimin e ligjit në 
shqyrtim. Vendimi i ri i Kuvendit Kombëtar është përfundimtar.230

227 Kushtetuta e Kroacisë.
228 Kushtetuta e Malit të Zi
229 Kushtetuta e Serbisë
230 Kushtetuta e Sllovenisë
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Përfundime
Presidenti mund të pengojë përkohësisht hyrjen në fuqi të një ligji të miratuar 
nga Kuvendi (“e drejta e vetos suspensive”). Kjo e drejtë e Presidentit siguron që 
një ligj të mos dëmtojë interesat legjitime të Kosovës apo të një apo më shumë 
komuniteteve të saj. Ajo i mundëson Kuvendit miratimin e një ligji që adreson 
shqetësimet kushtetuese të Presidentit dhe që zvogëlon mundësitë e kundërshtimit 
të atij ligji përpara Gjykatës Kushtetuese.

Kompetenca e kufizuar e Presidentit për të shqyrtuar vetëm kushtetutshmërinë 
formale dhe materiale të ligjit, justifikohet nën arsyetimin se ushtrimi i të drejtës 
suspensive të vetos nuk parasheh mundësinë që të propozohen ndryshime në ligjin 
e kthyer në Kuvend.

Megjithatë, ka ende pasiguri dhe rrezik për paraqitjen e një konflikti të ardhshëm 
kushtetues, për shkak të zbrazëtirave në tekstin e Kushtetutës dhe interpretimit 
kufizues tekstual nga Gjykata të dispozitave kushtetuese për këtë çështje. Gjykata, 
në interpretimin e saj, nuk trajtoi të drejtën e Presidentit për të propozuar ligje dhe të 
drejtën për t’i referuar ligje Gjykatës Kushtetuese. Këto të drejta mund të ndikojnë 
në shtrirjen e të drejtës së vetos restriktive të Presidentit. Kjo e drejtë e Presidentit 
është një mjet i rëndësishëm për garantimin e respektimit të Kushtetutës, prandaj 
fushëveprimi dhe natyra e saj duhet të përcaktohet qartë.

Rekomandimet
Alternativat e mëposhtme mund të merren parasysh për ndryshime të mundshme 
kushtetuese në të ardhmen:

● Kushtetuta duhet t’i referohet shprehimisht kompetencës së Presidentit për të penguar 
përkohësisht hyrjen në fuqi të një ligji të miratuar nga Kuvendi - ‘të drejtës së vetos 
suspensive’.

● Kushtetuta duhet të përcaktojë më qartë fushëveprimin dhe kufizimet e përdorimit të 
së drejtës së vetos së Presidentit dhe të përcaktojë se deri në çfarë mase Presidenti mund 
të risihikojë përmbajtjen e ligjit. Gjithashtu, Kushtetuta mund ta riafirmojë interpretimin e 
Gjykatës, se ushtrimi i të drejtës së vetos suspensive nuk parasheh të drejtën e Presidentit 
për të propozuar ndryshime në ligjin të cilin ia kthen për rishqyrtim Kuvendit.



Paqartësitë gjatë procedurës së zgjedhjes së Presidentit të Kosovës në vitin 2011 
shpërfaqën zbrazëtirat kushtetuese lidhur me kuorumin dhe kriteret e votimit. 
Mungesa e një përkufizimi të qartë të termave “kuorum” dhe “votim” dhe gjuha 
e paqartë kushtetuese dhe ligjore krijoi dyshime në praktikë dhe për të u kërkua 
interpretimi i Gjykatës Kushtetuese. Kjo e fundit konstatoi se për të plotësuar 
kuorumin për zgjedhjen e Presidentit kërkohet shumica e 2/3. Pavarësisht kësaj, 
Kushtetuta mbetet ende e paqartë dhe kontradiktore në të gjithë tekstin e saj. Një 
amendament i mundshëm kushtetues do të duhej të pasqyronte shembujt më të 
mirë nga vendet e tjera dhe të plotësojë nevojat e Kosovës.

Kuorumi dhe votimi për 
zgjedhjen e Presidentit

VIII
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Sipas Kushtetutës, Kuvendi e zgjedh 
Presidentin e Kosovës me votim të fshehtë 
me votat e dy të tretave (2/3) të të gjithë 
deputetëve të Kuvendit.231 Megjithatë, as 
Kushtetuta dhe as Ligji nr. 03/L-094 për 
Presidentin e Republikës së Kosovës (“Ligji për Presidentin”) nuk e rregullojnë 
çështjen e kuorumit të nevojshëm për të votuar Presidentin.232 Këto zbrazëtira 
juridike u trajtuan nga Gjykata Kushtetuese (“Gjykata”), e cila adresoi çështjen e 
kërkesës për kuorumin e nevojshëm për zgjedhjen e Presidentit dhe përgjegjësitë e 
deputetëve të Kuvendit gjatë kësaj procedure.

Kushtetuta parasheh mbajtjen e tre raundeve të votimit për zgjedhjen e Presidentit. 
Nëse asnjë kandidat nuk arrin shumicën prej dy të tretave në dy raundet e para 
të votimit, atëherë votimi kalon në raundin e tretë.233 Në raundin e tretë Kuvendi 
zgjedh Presidentin mes dy kandidatëve që kanë marrë numrin më të lartë të votave 
në raundin e dytë.234 Në raundin e tretë dhe të fundit, kandidati që merr shumicën 
e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit zgjedhet President.235 Nëse zgjedhjet 
dështojnë në raundin e tretë, Kuvendi shpërndahet dhe zgjedhjet e reja duhet të 
zhvillohen brenda dyzet e pesë (45) ditëve.236 Zgjedhja e Presidentit duhet të bëhet 
jo më vonë se tridhjetë (30) ditë para përfundimit të mandatit të Presidentit aktual.237

Termi “kuorum” nënkupton 
praninë dhe pjesëmarrjen 
në procesin e votimit të 

një numri minimal të deputetëve të Kuvendit, që është i nevojshëm për fillimin e 
votimit. Ndërsa, “votimi” i referohet numrit të votave që nevojiten për miratimin 
e një vendimi. Mungesa e definimit të qartë të këtyre termave, solli nevojën për 
interpretim, konkretisht, nëse 1) Kushtetuta kërkon që dy të tretat (2/3) e të gjithë 
deputetëve të Kuvendit të jenë të pranishëm në mënyrë që raundet e votimit të 
konsiderohen të vlefshme; apo nëse 2) kërkesa e dy të tretave (2/3) të shumicës 
tregon minimumin e votave të nevojshme për zgjedhjen e Presidentit në dy raundet 
e para. Gjykata konfirmoi të parën me shumicë votash. Rregullorja e Kuvendit 
të Republikës së Kosovës (‘Rregullorja e Kuvendit”) ka pasqyruar interpretimin 
e Gjykatës, duke përcaktuar se për vlefshmërinë e raundit të parë dhe të dytë të 
votimit, nevojitet prezenca dhe pjesëmarrja në votim e 80 deputetëve.238

231 Kushtetuta e Kosovës, neni 86.
232 Ligji nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës, neni 4.
233 Kushtetuta e Kosovës, neni 86.
234 Ibid.
235 Ibid.
236 Ibid.
237 Ibid.
238 Rregullorja e Kuvendit, neni 106 (5). Rregullorja e Kuvendit e vitit 2010 nuk e ka adresuar kërkesën për kuorum për zgjedhjen 
 e Presidentit.

Kushtetuta nuk përcakton kuorumin 
e nevojshëm për zgjedhjen e 
Presidentit të Kosovës.

Kuorumi → numri i anëtarëve prezent dhe që votojnë
Votimi → numri i nevojshëm i votave për t’u zgjedhur
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Kërkesa e lartë e kuorumit pasqyron një nivel të lartë legjitimiteti dhe gjithashtu 
rrit mundësinë e nxjerrjes së një ‘vendimi të drejtë’.239 Në të njëjtën kohë, kërkesat 
e larta të kuorumit “krijojnë rrezik për pengimin e punës së Kuvendit, sepse grupe 
të vogla ligjvënësish mund të jenë në gjendje të bllokojnë vendimet dhe të mbrojnë 
status quo-në thjeshtë duke munguar”.240

Kushtetuta e Kosovës kërkon një 
konsensus të gjerë dhe ndërpartiak241 
për zgjedhjen e Presidentit, si Kryetar 
i Shtetit që “përfaqëson unitetin e 
popullit të Republikës së Kosovës.242

Ndryshe nga interpretimi i Gjykatës dhe në përputhje me praktikën e disa vendeve 
të tjera, sipas nenit 69(3) të Kushtetutës, Kuvendi ka kuorumin kur më shumë 
se gjysma e të gjithë deputetëve të Kuvendit janë të pranishëm për zgjedhjen e 
Presidentit.243 Avantazhi i këtij kuorumi qëndron te shmangia e pengesave që 
mund të vihen nga opozita, sepse kjo nuk do të lejonte që një pakicë deputetësh 
të bllokojë zgjedhjen e Presidentit, duke munguar gjatë procedurës së votimit apo 
duke mos votuar në raundin e parë dhe të dytë. Megjithatë, aplikimi i këtij rregulli 
do të nënkuptonte që shumica qeverisëse do të mund të kalonte shpejt në raundin 
e tretë të votimit, në të cilin do të mund të zgjedhte Presidentin me votat e saj (me 
supozimin se mazhoranca qeverisëse gëzon një shumicë të caktuar).

Leximi sistematik i Kushtetutës 
mbështet zbatimin e kuorumit 
standard (dmth. prezencën e më 
shumë se gjysmës së të gjithë 
deputetëve të Kuvendit). Neni 
86 i Kushtetutës nuk i referohet 
“prezencës” së deputetëve kur 
kërkon që “Presidenti të zgjedhet me 2/3 e votave të të gjithë deputetëve”. 
Përkundër këtyre dispozitave, ekzistojnë disa dispozita që shprehimisht parashohin 
kërkesa të ndryshme për praninë e deputetëve në Kuvend. Për shembull, sipas nenit 
68 të Kushtetutës, mbledhjet e Kuvendit mund të jenë të mbyllura për publikun në 
bazë të vendimit të  marrë  me “votat e dy të tretave (2/3) të deputetëve të Kuvendit 
të pranishëm dhe që votojnë”.244 Gjithashtu, sipas nenit 114 (3) “Vendimi për të 
propozuar shtatë (7) gjyqtarë varet nga miratimi i dy të tretave (2/3) të deputetëve 
239 Bjørn Erik Rasch, ‘Procedurat e Votimit Parlamentar’, në Herbert Döring (ed.), Parlamentet dhe sundimi i mazhorancës në 
 Evropën Perëndimore, Qendra në Mannheim për Hulumtime Sociale Evropiane (MZES), Universiteti i Manheim, faqe 497, në
 https://www.uni -potsdam.de/fileadmin/projects/vergleichende-politikwissenshaft/D%C3%B6ring/PMR-W-Europe.pdf 
240 Ibid., faqe 497.
241 Komisioni Evropian për Demokracinë Nëpërmjet Ligjit (Komisioni i Venecias), CDL-AD (2019)015, Parametrat mbi Marrëdhëniet
 ndërmjet Shumicës Parlamentare dhe Opozitës në një Demokraci: lista kontrolluese, Venecia, 24 qershor 2019, në 
 https://www. venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)015-e
242 Kushtetuta e Kosovës, neni 83
243 Kushtetuta e Kosovës, neni 69 (3).
244 Kushtetuta e Kosovës.

Pragu prej dy të tretave për zgjedhjen e 
Presidentit reflekton qëllimin e hartuesve 
të Kushtetutës që të sigurohet konsensus 
më i gjerë politik. 

Gjuha e Kushtetutës dhe praktika e disa 
vendeve të tjera mbështesin zbatimin e 
kuorumit standard, i cili kërkon prezencën 
e më shumë se gjysmës së numrit të 
përgjithshëm të deputetëve të Kuvendit. 
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të Kuvendit të pranishëm dhe që votojnë. Vendimi për të propozuar dy (2) gjyqtarët 
e tjerë, merret me shumicën e votave të deputetëve të Kuvendit, të cilët janë të 
pranishëm dhe që votojnë, por që mund të bëhet vetëm pas pëlqimit të shumicës së 
deputetëve të Kuvendit, të cilët i mbajnë vendet që janë rezervuar ose garantuar për 
përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë.245 Po kështu, neni 
131 i Kushtetutës i mundëson Kuvendit që të japë pëlqimin me dy të tretat e votave 
të deputetëve të pranishëm dhe që votojnë për dekretin e Presidentit për shpalljen 
e gjendjes së jashtëzakonshme.246

Në bazë të kësaj, mund të mendohet se hartuesit e Kushtetutës do të kishin 
përdorur shprehjen “që janë të pranishëm dhe votojnë” edhe për procedurën e 
zgjedhjes së Presidentit, ashtu siç e kanë përdorur për situata të tjera. Megjithatë, 
për të shmangur kundërthëniet në praktikë, ndryshimet në Kushtetutë do mund të 
qartësonin gjuhën e saj.

Dispozitat relevante
Kushtetuta e Kosovës

Neni 86 [Zgjedhja e Presidentit]

1. Presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet nga Kuvendi, me votim të fshehtë. 
2. Zgjedhja e Presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se tridhjetë 
(30) ditë para përfundimit të mandatit të Presidentit aktual. 
3. Secili shtetas i Republikës së Kosovës mund të nominohet si kandidatë për President 
të Republikës së Kosovës, nëse ajo/ai siguron nënshkrimet e të paktën tridhjetë (30) 
deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Deputetët e Kuvendit mund të nënshkruajnë vetëm 
për një kandidatë për President të Republikës së Kosovës. 
4. Zgjedhja e Presidentit bëhet me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë deputetëve të 
Kuvendit. 
5. Nëse asnjëri kandidat nuk merr shumicën prej dy të tretave (2/3) në dy votimet e para, 
organizohet votimi i tretë në mes të dy kandidatëve të cilët kanë marrë numrin më të 
lartë të votave në votimin e dytë dhe kandidati që merr shumicën e votave të të gjithë 
deputetëve, zgjedhet President i Republikës së Kosovës. 
6. Nëse në votimin e tretë, asnjëri kandidat nuk zgjidhet President i Republikës së 
Kosovës, shpërndahet Kuvendi dhe shpallen zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen 
brenda dyzet e pesë (45) ditësh.

Neni 70 [Mandati i deputetëve]

1. Deputetët e Kuvendit janë përfaqësues të popullit dhe nuk i nënshtrohen asnjë mandati 
detyrues. 
2. Mandati i deputetit të Kuvendit të Kosovës fillon ditën e certifikimit të rezultatit të 

245 Ibid.
246 Ibid.
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zgjedhjes. 
3. Mandati i deputetit mbaron ose bëhet i pavlefshëm, nëse: 
(1) nuk bën betimin; 
(2) jep dorëheqjen; 
(3) emërohet anëtar i Qeverisë së Kosovës; (4) përfundon mandati i Kuvendit; 
(5) mungon gjashtë (6) muaj rresht në seancat e Kuvendit. Në raste të veçanta, Kuvendi i 
Kosovës mund të vendosë ndryshe; 
(6) dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me një ose më shumë 
vjet burgim; 
(7) ajo/ai vdes. 
4. Vendet e liruara të deputetëve në Kuvend, plotësohen menjëherë, në pajtim me këtë 
Kushtetutë dhe me ligjin.

Neni 74 [Ushtrimi i Funksionit]

Deputetët e Kuvendit të Kosovës ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të 
Republikës së Kosovës dhe në pajtim me këtë Kushtetutë, ligjet dhe rregullat e procedurës 
së Kuvendit.

Neni 69 [Orari i seancave dhe kuorumi]

[…]
3. Kuvendi ka kuorum kur janë të pranishëm më shumë se gjysma e të gjithë deputetëve 
të Kuvendit.247

Ligji për Presidentin e Republikës së Kosovës

Neni 4 [Zgjedhja e Presidentit]

1. Presidenti i Republikës së Kosovës zgjidhet nga Kuvendi me votim të fshehtë, sipas 
procedurës së paraparë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. 
2. Zgjedhja e Presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se tridhjetë 
(30) ditë para përfundimit të mandatit të Presidentit aktual. 
3. Secili shtetas i Republikës së Kosovës, që plotëson kriteret e parapara në nenin 3 të 
këtij ligji, mund të nominohet si kandidat për President të Republikës së Kosovës, nëse 
ai/ajo siguron nënshkrimet e të paktën tridhjetë (30) deputetëve të Kuvendit të Kosovës. 
Deputetët e Kuvendit mund të nënshkruajnë vetëm për një kandidat për President të 
Republikës së Kosovës.248

247 Kushtetuta e Kosovës
248 Ligji N. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës
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Rregullorja e Kuvendit

Neni 106 [Zgjedhja e Presidentit të Kosovës]

[…]
3. Për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, gjatë tri votimeve, duhet të ketë 
më së paku dy (2) kandidatë.
[…]
5. Për të qenë i vlefshëm votimi i parë dhe votimi i dytë, duhet të marrin pjesë në votim 
të paktën 80 deputetë, ndërsa në votimin e tretë duhet të marrin pjesë të paktën 61 
deputetë.249

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Gjykata ka zgjidhur disa nga dilemat lidhur me këtë çështje, në rastet KO29/11 
dhe KO47/16. Në rastin KO29/11, deputetët e Kuvendit kundërshtuan 
kushtetutshmërinë e zgjedhjes së Presidentit të Kosovës para Gjykatës për tri 
arsye: mungesën e një kundër-kandidati, ndërprerjen gjatë procedurës së votimit 
dhe mungesën e kuorumit që mundëson zgjedhjen e Presidentit.250

Lidhur me mungesën e një 
kundërkandidati për postin e Presidentit, 
deputetët argumentuan se referencat 
për ‘kandidatët’ në nenin 86 pika 5 dhe 
6 të Kushtetutës ishin hartuar në shumës, duke pasqyruar kështu nevojën për të 
pasur më shumë se një kandidat. Gjykata mbështeti pikëpamjen e parashtruesve të 
kërkesës, duke argumentuar se një nga kushtet formale për fillimin e procedurës së 
zgjedhjes së Presidentit është propozimi i më shumë se një kandidati nga deputetët 
e Kuvendit.251

Sa i përket kuorimit, deputetët 
argumentuan se në asnjë nga tre raundet 
e votimit nuk është arritur kuorumi prej 

2/3 të të gjithë deputetëve të Kuvendit.252 Sipas tyre, mungesa e një kuorumi të 
tillë do të pengonte fillimin e votimit dhe votimi pa një kuorum të tillë do të ishte 
jokushtetues. Gjykata theksoi se të gjithë deputetët e Kuvendit e kanë detyrim 
kushtetues të marrin pjesë në procedurën për zgjedhjen e Presidentit, përveç rastit 
kur Kryetari i Kuvendit ua arsyeton mungesën e tillë. Sipas Gjykatës, 120 deputetët 
e Kuvendit duhet të votojnë dhe për zgjedhjen e Presidentit në raundin e parë dhe 
të dytë nevojitet minimumi prej 80 votash (2/3 e të gjithë deputetëve). 

249 Rregullorja e Kuvendit
250 Rasti KO29/11, para. 33.
251 Ibid.
252 Ibid, para. 23.

Procedura e zgjedhjes së Presidentit me 
vetëm një kandidat është jokushtetuese. 

Gjykata afirmoi kërkesën për shumicën 
prej 2/3 për zgjedhjen e Presidentit.
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Në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të datës 22 shkurt 2011, në votim 
morën pjesë 67 deputetë dhe Presidenti u zgjodh në raundin e tretë me 62 vota. 
Sipas arsyetimit të Gjykatës:

83. Në këto rrethana, të gjithë 120 deputetët e Kuvendit duhet të ndjehen të obliguar sipas 
Kushtetutës, Ligjit për Deputetët, Rregullores së Punës së Kuvendit dhe Kodit të Sjelljes të 
marrin pjesë në seancat plenare të Kuvendit dhe të perkrahin procedurat që parashihen aty, 
por mbi të gjitha, një obligim vis-a-vis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhën ata.

84. Zgjedhja e Presidentit të Kosovës, i ciIi sipas nenit 83 [Statusi i Presidentit] është 
Kreu i Shtetit dhe perfaqëson unitetin e njerëzve të Republikës së Kosovës, është e një 
rëndësie kaq të madhe, saqë të gjithë deputetët, si përfaqësues të popullit të Kosovës, 
duhet ta konsiderojnë si detyrë kushtetuese të tyren, përveç nëse iu lejohet nga Presidenti 
i Kuvendit, të marrin pjesë në procedurën për zgjedhjen e Presidentit siç përcaktohet në 
nenin 86 [Zgjedhja e Presidentit] të Kushtetutës.253

Gjykata konstatoi se fillimisht ishin të pranishëm 81 deputetë të Kuvendit, por kur 
votimi filloi, vetëm 67 deputetë ishin të pranishëm dhe morën pjesë në votim. Për 
rrjedhojë, procesi i votimit ishte antikushtetues pasi kuorumi në raundin e parë dhe 
të dytë ishte më i ulët se kuorumi i nevojshëm prej 2/3. 254

Gjyqtarët Carolan dhe Rodrigues në 
Mendimin e tyre mospajtues, nuk 
përkrahën argumentet e shumicës së 
gjyqtarëve të tjerë lidhur me kuorumin 
e nevojshëm për zgjedhjen e Presidentit 
dhe numrin e kandidatëve në garë. Sipas 
tyre, kërkesa për 2/3 e shumicës tregon 
votat minimale të nevojshme për zgjedhjen e Presidentit në raundin e parë dhe të 
dytë të votimit, por jo kuorumin apo numrin e deputetëve të Kuvendit që duhet të 
jenë të pranishëm, në mënyrë që votimi të jetë i vlefshëm. Sipas tyre, neni 69(3) i 
Kushtetutës përcakton kuorumin e Kuvendit, i cili është 61 deputetë të Kuvendit. 
Të njëjtin kuorum e parasheh edhe Rregullorja e Kuvendit.

Sipas Mendimit të tyre mospajtues, interpretimi i Gjykatës i mundëson “një pakice 
të vogël të anëtarëve të pengojnë shumicën e parlamentarëve që të kryejnë punën 
dhe vullnetin e shumicës thjeshtë duke refuzuar të takohen dhe të bëjnë punën 
për të cilën e kishin dhënë betimin. Kjo gjithashtu do ta pengonte Kuvendin që të 
vepronte në përputhje me paragrafin 4 të nenit 86 të Kushtetutës dhe ta zgjedhte 
Presidentin me shumicën e thjeshtë të votave të deputetëve të Kuvendit.”255

253 Ibid. para 83, 84.
254 Ibid., para. 86, 87.
255 Ibid., Mendim mospajtues i gjyqtarëve Robert Carolan dhe Almiro Rodrigues, 30 mars 2011, faqe 3, në 
 https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjkk_ko_29_11_mm_eng.pdf 

Sipas Mendimeve Mospajtuese, 
Kushtetuta përcakton se kuorumi i 
Kuvendit ekziston kur janë të pranishëm 
më shumë se gjysma e numrit të 
përgjithshëm të deputetëve.
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Ata gjithashtu theksuan se nëse në raundin e 
parë dhe të dytë nuk arrihet kuorumi i prezencës 
dhe votat e 2/3 të deputetëve të Kuvendit, këto 
raunde do të konsideroheshin të pavlefshme, 
dhe kjo do rezultonte në pamundësimin e 
zhvillimit të raundit të tretë të votimit. 

Mendimi mospajtues i gjyqtarëve dallonte nga vendimi i shumicës edhe për sa i 
përket numrit të kandidatëve në garë. Sipas tyre, qëllimi i hartuesve të Kushtetutës 
dhe i tekstit të Kushtetutës nuk mund të interpretohet në kuptimin se duhet të ketë 
më shumë se një kandidat për postin e Presidentit.256

Në rastin KO47/16, parashtruesit e kërkesës pretendonin se jo të gjithë deputetët e 
Kuvendit kishin votuar në përputhje me Kushtetutën dhe interpretimin e Gjykatës 
Kushtetuese. Gjykata lidhur me këtë pikë theksoi se:

“[…] nuk është as parakusht dhe as kërkesë kushtetuese për vlefshmërinë e vendimit 
për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës sipas nenit 86, paragrafët 4 
dhe 5, që të gjithë 120 (njëqind e njëzet) deputetët të jenë të pranishëm dhe të 
votojnë, siç është pretenduar në kërkesën e parashtruesve”. Gjykata ritheksoi se 
“[…] për të qenë e vlefshme procedura për zgjedhjen e Presidentit të Republikës 
së Kosovës, në raundin e parë dhe të dytë të votimit, të paktën 2/3 (dy të tretat) e 
të gjithë deputetëve të Kuvendit duhet të jenë të pranishëm dhe të votojnë, ndërsa 
në raundin e tretë, të paktën shumica e të gjithë deputetëve të Kuvendit duhet të 
jenë të pranishëm dhe të votojnë, në pajtim me paragrafët 4 dhe 5, të nenit 86, të 
Kushtetutës.”257

Kështu, sipas interpretimit të Gjykatës, për seancën për zgjedhjen e Presidentit 
zbatohet një kuorum i posaçëm, pra i pjesëmarrjes së 2/3 së deputetëve të Kuvendit, 
në mënyrë që raundi i parë dhe i dytë të jenë të vlefshëm, ndërsa për raundin e tretë 
mjafton shumica e të gjithë deputetëve.

Parametrat e Komisionit të Venecias mbi Marrëdhëniet ndërmjet 
Shumicës Parlamentare dhe Opozitës në një Demokraci
Komisioni i Venecias deklaroi qartë se “rregullat e kuorumit nuk duhet të jenë 
[...] jo realisht të larta, përndryshe mund të çrregullohet funksionimi normal i 
Parlamentit”.258 Përveç kësaj, Komisioni argumentoi se duhet të krijohen mekanizma 
procedural, të cilët si rregull i përgjithshëm, ose me kërkesë të një grupi të pakicës, 
konstatojnë kuorumin dhe regjistrojnë rezultatet e votimit.259

256 Ibid.
257 Rasti KO47/16, par. 63.
258 Parametrat e Komisionit të Venecias mbi Marrëdhëniet ndërmjet Shumicës Parlamentare dhe Opozitës në një Demokraci.
259 Ibid., para. 69.

Kërkesa për kuorum prej 2/3 në 
dy raundet e para, do ta bënte 
të pakuptimtë raundin e tretë 
të votimit, që konsiderohet si 
mekanizëm zhbllokues.
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2. Sa deputetë dhe grupe partiake duhet të marrin pjesë në debat dhe votim? 

66. Procesi i vendimmarrjes duhet të jetë gjithëpërfshirës, pra të përfshijë të gjitha grupet 
politike në Parlament. Rregullat mbi kuorumet i japin legjitimitet shtesë vendimeve të 
nxjerra nga Parlamenti. Megjithatë, rregullat lidhur me përcaktimin e kuorumit nuk duhet të 
jenë jorealisht të larta, përndryshe mund të çrregullohet funksionimi normal i Parlamentit  
(CDL- AD( 2008)015, § 47

3. Si numërohen votat në Parlament?

68. Është e rëndësishme të sigurohet që procesi i numërimit të votave të jetë i drejtë dhe 
transparent, në mënyrë që procedura të mos mund të manipulohet nga shumica parlamentare 
dhe që opozita të ketë mundësi të mbikëqyrjes së procesit të numërimit.

69. Duhet të ekzistojnë mekanizma procedural të cilët, si rregull i përgjithshëm, ose me 
kërkesë të një grupi të pakicës, konstatojnë kuorumin dhe regjistrojnë rezultatet e votimit, 
(Banchmarks CPA, § 2.6.2).Kjo, në ndonjë situatë tjetër më pak kontroverse, nuk do 
përjashtonte mundësinë e mbështetjes së votimit me gojë.

Analiza Krahasuese
Në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç Shqipërisë, Presidenti i vendit 
zgjedhet me zgjedhje të drejtpërdrejta dhe të përgjithshme. Sipas kësaj procedure 
zgjedhet Presidenti në Kroaci, Slloveni, Serbi, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, dhe 
Bosnje e Hercegovinë. Në Shqipëri Presidenti zgjedhet nga Kuvendi. Kushtetuta 
e Shqipërisë nuk rregullon çështjen e kuorumit të nevojshëm për këtë procedurë, 
pavarësisht se neni 78 i saj parashikon që Kuvendi i zhvillon punimet me praninë 
e më shumë se gjysmës së anëtarëve të tij dhe vendos me shumicën e votave, 
përveç rasteve kur Kushtetuta parashikon një shumicë të cilësuar. Neni 55 pika 
2 e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë përcakton se kuorumi i nevojshëm për 
votim në seancat plenare është të paktën 71 deputetë, pra më shumë se gjysma e 
deputetëve. Por, e njëjta nuk parashikon kuorum të veçantë.

Në Armeni, Estoni, Greqi, Hungari, Itali dhe Maltë, Presidenti zgjedhet nga 
Kuvendi. Në Gjermani, Presidenti zgjedhet nga Konventa Federale, e cila përbëhet 
nga deputetë të Bundestagut dhe një numër i barabartë anëtarësh të zgjedhur 
nga parlamentet në secilën prej 16 Landeve. Kushtetutat e këtyre vendeve nuk 
përmbajnë dispozita të veçanta që përcaktojnë kuorumin e nevojshëm për votimin 
e Presidentit.

Për dallim, neni 50(4) i Kushtetutës së Gjeorgjisë përcakton se “Raundi i parë ose 
i dytë i zgjedhjeve do të konsiderohet i vlefshëm nëse në të kanë marrë pjesë më 
shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor”.260 
Presidenti në Gjeorgji zgjedhet nga një Kolegj Zgjedhor, i cili përbëhet nga të 

260 Kushtetuta e Gjeorgjisë
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gjithë anëtarët e Parlamentit të Gjeorgjisë dhe organet supreme përfaqësuese të 
Republikave Autonome të Abkhazisë dhe Ajarë. Për më tepër, në Kolegjin Zgjedhor 
marrin pjesë edhe anëtarët e deleguar nga partitë politike që janë pjesë e organeve 
përfaqësuese të vetëqeverisjes lokale. Pavarësisht këtij dallimi, përcaktimi kësisoj i 
kuorumit është një shembull i mirë për t’u ndjekur.

Një konflikt i ngjashëm kushtetues në lidhje me kuorumin gjatë votimit për 
zgjedhjen e Presidentit u shfaq në praktikën kushtetuese të Turqisë dhe Libanit. 
Në prill të vitit 2007, Asambleja e Madhe Kombëtare e Turqisë votoi për zgjedhjen 
e Presidentit të ri të Republikës. Sipas Kushtetutës turke në fuqi në atë kohë, 
Presidenti zgjedhej me votën e dy të tretave të anëtarëve të Asamblesë së Madhe 
Kombëtare në dy raundet e para të votimit, ndërsa në raundin e tretë dhe të katërt, 
për zgjedhjen e Presidentit mjaftonte shumica e thjeshtë. Në raundin e parë të 
votimit, kandidati i partisë në pushtet u mbështet nga deputetë që vinin nga partitë 
në pushtet, ndërsa opozita e bojkotoi raundin në mënyrë që të shpallej i pavlefshëm 
votimi për shkak të mungesës së kuorumit.261 Në raundin e parë të votimit, 361 
deputetë ishin të pranishëm dhe kandidati nga shumica qeverisëse mori 357 vota nga 
367 sa nevojiteshin (pra shumicën prej 2/3). Partia opozitare argumentonte se për 
zgjedhjen e Presidentit kërkohet një kuorum prej 367 anëtarësh të Parlamentit dhe 
si rezultat kundërshtoi vlefshmërinë e procedurës përpara Gjykatës Kushtetuese 
të Turqisë. Gjykata në vendimin e saj e shpalli të pavlefshëm raundin e parë të 
zgjedhjeve për shkak të mungesës së kuorumit.262 Pas kësaj, u thirrën zgjedhjet e 
parakohshme kombëtare nga kryeministri i atëhershëm Erdogan dhe Partia e tij për 
Drejtësi dhe Zhvillim, të cilët më pas fituan shumicën në Kuvend. Pas zgjedhjeve, 
u bënë ndryshime kushtetuese, me të cilat u parapa që Presidenti të zgjedhej 
nëpërmjet zgjedhjeve të drejtpërdrejta.

Ngjashëm veproi edhe Parlamenti libanez, i cili në vitin 2007 votoi për zgjedhjen 
e Presidentit të Republikës. Kërkesa kushtetuese për kuorumin prej dy të tretave 
nuk u arrit, ndërsa Kryetarja e Kuvendit nuk e shpalli të vlefshme seancën dhe 
organizoi një raund të ri votimi.263 Kështu, kërkesa për dy të tretat u konsiderua jo 
vetëm si kërkesë për votat e nevojshme për zgjedhjen e Presidentit, por edhe për 
kuorumin për vlefshmërinë e seancës parlamentare për zgjedhjen e Presidentit.

Shqipëria

Neni 87

1. Kandidati për President i propozohet Kuvendit nga një grup prej jo më pak se 20 
deputetësh. Një deputet nuk lejohet të propozojë në të njëjtën kohë më shumë se një 
kandidat. 

261 Esin Örücü, ‘Turqi, Whither the Presidency of the Republic of Turkey?’, E Drejta Publike Evropiane, Vëllimi 14, Numër 1, 2008,
 faqe 35-54.
262 Carol Migdalovitz, ‘Zgjedhjet në Turqi në vitin 2007: Pushteti dhe Kriza e Identitetit”, 10 shtator 2007, në 
 https://www.files.ethz.ch/isn/118489/2007-09-10_Turkey_Elections.pdf 
263 Issam Michael Saliba, ‘Lebanon: Presidential Election and the Conflicting Constitutional Interpretations https://tile.loc.gov/
 storage-services/service/ll/llglrd/2019670432/2019670432.pdf , pg. 3. 
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2. Presidenti i Republikës zgjidhet me votim të fshehtë dhe pa debat nga Kuvendi. Për 
zgjedhjen e Presidentit, Kuvendi zhvillon deri në pesë votime. Votimi i parë zhvillohet 
jo më vonë se shtatë ditë nga fillimi i procedurës për zgjedhjen e Presidentit. Secili nga 
votimet e tjera zhvillohet jo më vonë se shtatë ditë nga përfundimi pa sukses i votimit 
pararendës. Votimi quhet i kryer edhe kur në konkurrim nuk paraqitet asnjë kandidat. Në 
votimin e dytë, të tretë dhe të katërt mund të paraqiten kandidatë të rinj, sipas kushteve 
të pikës 1 të këtij neni. 
3. Presidenti zgjidhet në votimin e parë, të dytë ose të tretë kur një kandidat merr jo më 
pak se tri të pestat e votave të të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Në votimin e katërt dhe të 
pestë zgjidhet President kandidati që siguron më shumë se gjysmën e votave të të gjithë 
anëtarëve të Kuvendit. 
4. Votimi i pestë zhvillohet kur në votimin e katërt asnjë kandidat nuk ka siguruar 
shumicën e kërkuar të votave. Votimi i pestë zhvillohet vetëm midis dy kandidatëve që 
kanë marrë më shumë vota në votimin e katërt. Në rast se ka më shumë se dy kandidatë 
me të njëjtin numër votash, kandidati që merr pjesë në votim caktohet me short. Në rast 
se pas votimit të katërt nuk ka mbetur asnjë kandidat në konkurrim, për këtë votim mund 
të paraqiten kandidatë të rinj, sipas kushteve të pikës 1 të këtij neni. Kur paraqiten më 
shumë se dy kandidatë, votimi zhvillohet midis dy kandidatëve që kanë siguruar numrin 
më të lartë të deputetëve propozues. 
5. Në rast se edhe pas votimit të pestë asnjë kandidat nuk siguron shumicën e kërkuar, 
ose kur pas votimit të katërt pa sukses nuk paraqitet asnjë kandidaturë e re, Kuvendi 
shpërndahet. Zgjedhjet e reja zhvillohen brenda 45 ditëve nga shpërndarja e tij. 
6. Kuvendi pasardhës e zgjedh Presidentin e Republikës me shumicën e të gjithë anëtarëve 
të tij.264

Armenia

Neni 125

1. Presidenti i Republikës zgjidhet nga Asambleja Kombëtare.
2. Zgjedhjet e rregullta për Presidentin e Republikës mbahen jo më herët se 40 ditë dhe 
jo më vonë se 30 ditë para skadimit të mandatit të Presidentit të Republikës.
3. Së paku një e katërta e numrit të përgjithshëm të deputetëve ka të drejtë të propozojë 
një kandidat për President të Republikës.
4. President i Republikës zgjidhet kandidati që ka marrë të paktën tre të katërtat e votave 
të numrit të përgjithshëm të deputetëve. Në rast se Presidenti i Republikës nuk zgjidhet, 
mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve ku mund të marrin pjesë të gjithë kandidatët që kanë 
marrë pjesë në raundin e parë. Në raundin e dytë President i Republikës zgjidhet kandidati 
që ka marrë të paktën tre të pestat e votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve. Në 
rast se presidenti i Republikës nuk zgjidhet as në këtë raund, mbahet raundi i tretë i 
zgjedhjeve ku mund të marrin pjesë dy kandidatët që kanë marrë numrin më të madh të 

264 Kushtetuta e Shqipërisë.
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votave në raundin e dytë. Në raundin e tretë President i Republikës zgjidhet kandidati që 
ka marrë shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve.
5. Në rast se Presidenti i Republikës nuk zgjidhet, zgjedhjet e reja për President të 
Republikës organizohen brenda një afati prej 10 ditësh.
6. Procedurat e veçanta lidhur me procedurën e zgjedhjes së Presidentit të Republikës 
përcaktohen me Rregulloren e Kuvendit.

Neni 126.

Në rast të shkarkimit nga detyra të Presidentit të Republikës, pamundësisë për të ushtruar 
funksionin, dorëheqjes ose vdekjes së tij, zgjedhja e jashtëzakonshme e Presidentit të 
Republikës bëhet jo më herët se njëzet e pesë ditë dhe jo më vonë se tridhjetë e pesë ditë 
pasi posti i Presidentit të Republikës mbetet i lirë.265

Estonia

Neni 79.

Presidenti zgjidhet nga Riigikogu ose, në rastin e parashikuar në paragrafin katër të këtij 
neni, nga Kolegji Zgjedhor.
Jo më pak se një e pesta e të gjithë anëtarëve të Riigikogut ka të drejtë të propozojë një 
kandidat për President.
Mund të propozohet për kandidat për President ndonjë nga qytetarët që kanë lindur në 
Estoni dhe që kanë mbushur të paktën moshën dyzet vjeçare.
Presidenti zgjidhet me votim të fshehtë. Çdo anëtar i Riigikogut ka një votë. Kandidati 
që merr votat e dy të tretave të anëtarëve të Riigikogut konsiderohet i zgjedhur. Nëse 
asnjë kandidat nuk merr shumicën e kërkuar, një raund i ri votimi zhvillohet të nesërmen. 
Para raundit të ri të votimit, bëhet një nominim i ri i kandidatëve. Nëse asnjë kandidat 
nuk merr shumicën e nevojshme në raundin e dytë të votimit, në të njëjtën ditë zhvillohet 
raundi i tretë i votimit ndërmjet dy kandidatëve që kanë marrë numrin më të madh të 
votave në raundin e dytë. Nëse Presidenti nuk zgjidhet në raundin e tretë të votimit, 
Kolegji Zgjedhor thirret nga Kryetari i Riigikogut brenda një muaji për të zgjedhur 
Presidentin .
Kolegji Zgjedhor përbëhet nga anëtarë të Riigikogut dhe përfaqësues të këshillave të 
autoriteteve lokale. Çdo këshill i autoritetit lokal zgjedh të paktën një përfaqësues, i cili 
duhet të jetë shtetas i Estonisë, në Kolegjin Zgjedhor.
Riigikogu nominon si kandidatë për President për te Kolegji Zgjedhor dy kandidatët që 
kanë marrë më së shumti vota në Riigikogu. Të drejtën për të nominuar një kandidat për 
President mund ta ushtrojnë edhe jo më pak se njëzet e një anëtarë të Kolegjit Zgjedhor.
Kolegji Zgjedhor zgjedh Presidentin me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të tij. 
Nëse në raundin e parë nuk zgjidhet asnjë kandidat, në të njëjtën ditë zhvillohet raundi 
i dytë i votimit ndërmjet dy kandidatëve që kanë marrë numrin më të madh të votave.

265 Kushtetuta e Armenisë
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Procedurat e veçanta në lidhje me procedurën e zgjedhjes së Presidentit parashikohen me 
Ligjin për Zgjedhjen e Presidentit të Republikës.266

Gjeorgjia

Neni 50

1. Presidenti i Gjeorgjisë zgjidhet për një mandat 5-vjeçar nga Kolegji Zgjedhor, pa 
debate dhe me votim të hapur. I njëjti person mund të zgjidhet President i Gjeorgjisë 
vetëm dy herë.
2. President i Gjeorgjisë mund të zgjidhet çdo shtetas i Gjeorgjisë që ka të drejtë zgjedhore, 
i cili ka mbushur moshën 40 vjeç dhe që ka jetuar në Gjeorgji për të paktën 15 vjet.
3. Kolegji Zgjedhor përbëhet nga 300 anëtarë dhe përfshin të gjithë anëtarët e Parlamentit 
të Gjeorgjisë dhe të organeve supreme përfaqësuese të Republikave Autonome të 
Abkhazisë dhe Ajarës. Anëtarët e tjerë të Kolegjit Zgjedhor do të emërohen nga partitë 
politike përkatëse nga radhët e organeve përfaqësuese të vetëqeverisjes lokale në 
bazë të kuotave të përcaktuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Gjeorgjisë, në 
përputhje me ligjin organik. Kuotat përcaktohen në përputhje me parimin e përfaqësimit 
proporcional gjeografik dhe në përputhje me rezultatet e zgjedhjeve të vetëqeverisjes 
lokale të mbajtura sipas sistemit proporcional. Përbërja e Kolegjit Zgjedhor miratohet 
nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Gjeorgjisë.
4. Zgjedhja e Presidentit të Gjeorgjisë bëhet në Dhomën e Parlamentit. Jo më pak se 30 
anëtarë të Kolegjit Zgjedhor kanë të drejtë të propozojnë një kandidat për President të 
Gjeorgjisë. Një anëtar i Kolegjit Zgjedhor mund të mbështesë propozimin e vetëm një 
kandidati. Një anëtar i Kolegjit Zgjedhor ka të drejtë të votojë vetëm për një kandidat. 
Në raundin e parë të zgjedhjeve konsiderohet i zgjedhur kandidati që merr të paktën 
dy të tretat e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor. Nëse 
Presidenti i Gjeorgjisë nuk zgjidhet në raundin e parë, raundi i dytë mbahet në mes të dy 
kandidatëve të cilët kanë marrë numrin më të lartë të votave në raundin e parë. Kandidati 
që merr më shumë vota në raundin e dytë konsiderohet i zgjedhur. Raundi i parë ose i 
dytë i zgjedhjeve konsiderohet i vlefshëm nëse në të kanë marrë pjesë më shumë se gjysma 
e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor. Nëse zgjedhjet dështojnë, 
ose nëse Kolegji Zgjedhor nuk zgjedh Presidentin e Gjeorgjisë, rivotim i Presidentit të 
Gjeorgjisë bëhet brenda 30 ditëve.267

Gjermania

Neni 54

(1) Presidenti Federal zgjidhet nga Konventa Federale pa debat. Për President mund të 
zgjidhet çdo gjerman që ka të drejtë të votojë në zgjedhjet e Bundestagut dhe ka mbushur 

266 Kushtetuta e Estonisë
267 Kushtetuta e Gjeorgjisë
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moshën dyzet vjeçare.
(2) Mandati i Presidentit Federal është pesë vjet. Rizgjedhja për një mandat të 
njëpasnjëshëm lejohet vetëm një herë.
(3) Konventa Federale përbëhet nga deputetë të Bundestagut dhe një numër i barabartë 
anëtarësh të zgjedhur nga asambletë parlamentare të Landeve në bazë të përfaqësimit 
proporcional.
(4) Konventa Federale mblidhet jo më vonë se tridhjetë ditë përpara përfundimit të 
mandatit të Presidentit Federal ose, në rast të përfundimit të parakohshëm, jo më vonë 
se tridhjetë ditë pas kësaj date. Konventa Federale thirret nga Kryetari i Bundestagut.
(5) Pas skadimit të afatit zgjedhor, afati i përcaktuar në fjalinë e parë të paragrafit (4) të 
këtij neni fillon me mbledhjen e parë të Bundestagut.
(6) Kandidati që merr votat e shumicës së anëtarëve të Konventës Federale zgjidhet 
President. Nëse pas dy votimesh asnjë kandidat nuk e ka fituar këtë shumicë, zgjidhet 
personi që ka marrë numrin më të lartë të votave në votimin e radhës.
(7) Detajet do të rregullohen me ligj federal.268

Greqia

Neni 32

1. Presidenti i Republikës zgjidhet nga Parlamenti me votim me gojë në një seancë të 
posaçme të thirrur për këtë qëllim nga Kryetari i Parlamentit, të paktën një muaj para 
skadimit të mandatit të Presidentit në detyrë, siç përcaktohet në Rregulloren e Punës.
Në rast të paaftësisë së përhershme të Presidentit të Republikës për të kryer detyrat e 
përcaktuara në paragrafin 2 të nenit 34, si dhe në rast të dorëheqjes, vdekjes ose shkarkimit 
të tij nga detyra në përputhje me dispozitat e Kushtetutës, mbledhja e Parlamentit për 
zgjedhjen e Presidentit të ri thirret nga Presidenti i mëparshëm, më së voni brenda dhjetë 
ditëve nga përfundimi i parakohshëm i mandatit.
2. Në të gjitha rastet, zgjedhja e Presidentit bëhet për një mandat të plotë.
3. President i Republikës zgjidhet personi që merr shumicën prej dy të tretave të numrit 
të përgjithshëm të deputetëve. Nëse kjo shumicë nuk arrihet, votimi përsëritet pas pesë 
ditësh. Nëse as në votimin e dytë nuk arrihet shumica e kërkuar, votimi përsëritet edhe 
një herë pas pesë ditësh; President i Republikës zgjidhet personi që merr shumicën prej 
tre të pestave të numrit të përgjithshëm të deputetëve.
4. Nëse votimi i tretë nuk arrin shumicën e përcaktuar si më lart, Parlamenti shpërndahet 
brenda dhjetë ditëve nga data e votimit dhe shpallen zgjedhjet për Parlamentin e ri.
Sapo të konstituohet Parlamenti, ai procedon me votim me gojë për zgjedhjen e 
Presidentit të Republikës, për çka nevojitet shumica prej tre të pestave e votave të numrit 
të përgjithshëm të deputetëve.
Nëse kjo shumicë nuk arrihet, votimi përsëritet brenda pesë ditëve dhe President i 
Republikës zgjidhet personi që merr shumicën absolute të votave nga numri i përgjithshëm 
i deputetëve. Nëse edhe kjo shumicë nuk arrihet, votimi do të përsëritet edhe një herë pas 

268 Kushtetuta e Gjermanisë
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pesë ditësh ndërmjet dy personave që kanë arritur numrin më të lartë të votave dhe ai që 
merr shumicën relative do të konsiderohet President i zgjedhur i Republikës.
5. Në mungesë të Parlamentit, thirret seancë e posaçme për zgjedhjen e Presidentit të 
Republikës, siç përcaktohet në paragrafin 4. Nëse Parlamenti shpërndahet në ndonjë 
mënyrë, zgjedhja e Presidentit të Republikës shtyhet derisa Kuvendi i ri të jetë konstituuar 
si organ dhe më së voni brenda njëzet ditësh, siç përcaktohet në paragrafët 3 dhe 4 dhe 
në përputhje me dispozitat e paragrafit 1 të nenit 34.
6. Nëse procedura e përcaktuar në paragrafët e mësipërm për zgjedhjen e Presidentit të ri 
nuk përfundon në kohë, Presidenti në detyrë i Republikës do të vazhdojë të kryejë detyrat 
e tij edhe pas përfundimit të mandatit të tij, deri sa të zgjedhet një President i ri.
Klauzola interpretuese: Presidenti i Republikës, i cili ka dhënë dorëheqjen para mbarimit 
të mandatit, nuk mund të jetë kandidat në zgjedhjet që rrjedhin nga dorëheqja e tij.269

Hungaria 

Neni 11

(3) Presidenti i zgjedhur i Republikës i zgjedhur në raundin e parë të votimit është 
kandidati i cili ka marrë shumicën e dy të tretave të votave të deputetëve .
(4) Nëse raundi i parë i votimit është jovendimtar, mbahet raundi i dytë. Në raundin e 
dytë të votimit, mund të votohet për dy kandidatët që ka marrë numrin më të lartë dhe 
numrin e dytë më të lartë të votave në raundin e parë. Në rast të votave të barabarta 
për vendin e parë në raundin e parë të votimit, mund të votohet për kandidatët që kanë 
marrë numrin më të madh të votave. Në rast të barazimit të votave vetëm për vendin e 
dytë në raundin e parë të votimit, votat mund të hidhen për të gjithë kandidatët që kanë 
marrë numrin më të madh dhe numrin e dytë më të madh të votave. Kandidati që merr 
shumicën e votave të vlefshme në raundin e dytë, pavarësisht numrit të anëtarëve që 
marrin pjesë në votim, zgjedhet President i Republikës. Nëse edhe raundi i dytë i votimit 
nuk është vendimtar, mbahen zgjedhje të reja pas nominimit të përsëritur.
(5) Procedura e zgjedhjeve përfundon më së largu brenda dy ditësh radhazi.
(6) Presidenti i zgjedhur i Republikës betohet para Kuvendit dhe merr detyrën pas 
skadimit të mandatit të Presidentit të mëparshëm të Republikës ose në rast të përfundimit 
të parakohshëm të mandatit, tetë ditë pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve.270

Italia

Neni 83

Presidenti i Republikës zgjidhet nga Kuvendi në seancë të përbashkët. 
(2) Në zgjedhjen e Presidentit marrin pjesë tre delegatë të zgjedhur nga Këshilli i Qarkut 
në çdo qark, në mënyrë që të sigurohet përfaqësimi i pakicave. Valle d’Aosta ka vetëm 

269 Kushtetuta e Greqisë.
270 Kushtetuta e Hungarisë, në https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2016?lang=en .
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një delegat. 
(3) Zgjedhja e Presidentit të Republikës bëhet me votim të fshehtë me shumicën prej dy 
të tretave të kuvendit. Pas raundit të tretë të votimit mjafton shumica absolute.271

Malta

48.

(1) Do të ketë një President të Maltës i cili emërohet me Rezolutë të mbështetur nga votat 
e jo më pak se dy të tretave të të gjithë anëtarëve të Dhomës:
Me kusht që pavarësisht nga dispozitat e nën-nenit (3)(a), nëse rezoluta nuk mbështetet 
nga votat e jo më pak se dy të tretave të të gjithë anëtarëve të Dhomës, personi që është 
duke ushtruar detyrën e Presidentit, në çdo rrethanë, mbetet në funksion derisa Rezoluta 
të mbështetet nga votat e jo më pak se dy të tretave të të gjithë anëtarëve të Dhomës.272

Përfundime
Sipas interpretimit të Gjykatës Kushtetuese dhe Rregullores së Kuvendit, kërkesa 
për shumicën prej 2/3 për zgjedhjen e Presidentit vlen si për kuorumin ashtu edhe 
për votimin për President. Ky kuorum mund të sigurojë një nivel të lartë legjitimiteti, 
e në anën tjetër, mund të paraqitet edhe si rrezik për pengimin e punës së Kuvendit. 
Pavarësisht përgjegjësisë që duhet të ndjejnë deputetët për të qenë të pranishëm në 
votim, asnjë normë nuk i ndalon drejtpërdrejt që të mungojnë në votim. Kjo situatë 
mund të vazhdojë të krijojë probleme në praktikë sa herë që votohet zgjedhja e 
Presidentit dhe mund të pengojë punën konstruktive të Kuvendit.

Kërkesa për kuorum me shumicë prej dy të tretave bie ndesh po ashtu edhe me 
nenin 69(3) të Kushtetutës, me të cilit përcaktohet se kuorumi i Kuvendit ekziston 
kur janë të pranishëm më shumë se gjysma e të gjithë deputetëve të Kuvendit. 
Përzgjedhja e fjalëve në të gjithë tekstin e Kushtetutës mund të pasqyrojë gjithashtu 
synimin për vendosjen e kuorumit prej gjysmës së numrit të të gjithë deputetëve. 

Ndryshimet kushtetuese mund ta qartësojnë më së miri këtë çështje, duke 
e përcaktuar qartë dhe në mënyrë shprehimore kërkesën për kuorumin dhe 
procedurën e votimit për zgjedhjen e Presidentit. Ndryshimet kushtetuese do 
duhej të pasqyronin praktikat e vendeve të tjera për përcaktimin e kuorumit dhe 
të trajtonin konfliktet kushtetuese që janë shfaqur në praktikë për shkak të kësaj 
paqartësie, shqetësimet aktuale lidhur me këtë çështje, si dhe nevojat eventuale për 
interpretim në të ardhmen.

271 Kushtetuta e Italisë, në https://www.refworld.org/docid/3ae6b59cc.html
272 Kushtetuta e Maltës, në https://legislation.mt/eli/const/eng 
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Rekomandime
Alternativat e mëposhtme mund të merren parasysh për të adresuar zbrazëtirat 
kushtetuese lidhur me këtë çështje:

● Në rast se nuk ndryshohet Kushtetuta, dispozitat përkatëse të saj duhet të zbatohen në 
përputhje me interpretimin e Gjykatës. Përveç kësaj, interpretimi i Gjykatës duhet të vlejë 
edhe për Ligjin për Presidentin;

● Në mënyrë që të sigurohet formulim më i saktë në lidhje me kuorumin dhe procesin 
e votimit për zgjedhjen e Presidentit, mund të konsiderohet alternativa e ndryshimit të 
Kushtetutës. Me dispozitat e reja kushtetuese mund të kërkohet konsensusi parlamentar 
i cili do krijonte një formulë të qartë dhe të pranueshme për kuorumin dhe procesin e 
votimit. Dispozitat e reja mund të ndjekin shembujt më të mirë nga praktika dhe duhet të 
plotësojnë nevojat e Kosovës.





Kushtetuta nuk rregullon çështjen e papajtueshmërisë së mandatit të Presidentit 
me aktivitetet private, sociale apo filantropike. Edhe pse ende nuk është ngritur 
një çështje para Gjykatës Kushtetuese lidhur me këtë zbrazëtirë, ajo padyshim lë 
hapësirë për konflikte të ardhshme kushtetuese dhe kërkon interpretim gjyqësor. 
Duke marrë parasysh rolin e rëndësishëm të Presidentit si kreu i shtetit, Kushtetuta 
duhet të parasheh dispozita të qarta lidhur me këtë funksion.

(Pa)pajtueshmëria e 
mandatit të Presidentit 

me funksione të tjera 
publike dhe politike

IX
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Kushtetuta përcakton kufijtë dhe 
llojet e funksioneve të papajtueshme 
me mandatin e Presidentit, që 
përfshijnë mbajtjen e funksioneve politike dhe publike. Megjithatë, Kushtetuta nuk 
rregullon çështjen e (pa)pajtueshmërisë së mandatit të Presidentit me llojet e tjera 
të aktiviteteve punuese (p.sh. aktivitete private, sociale dhe/ose filantropike).273 

Kompetencat e Presidentit përfshijnë përfaqësimin e vendit brenda dhe jashtë, 
garantimin e funksionimit kushtetues të institucioneve dhe shpalljen e ligjeve. 
Presidenti është edhe Komandant i Përgjithshëm i Forcës së Sigurisë së Kosovës 
dhe emëron kandidatin për Kryeministër. Prandaj, Presidenti nuk duhet të ushtrojë 
funksione të tjera që mund të ndërhyjnë në rolin e rëndësishëm të kreut të shtetit.

Papajtueshmëria e mandatit të Presidentit me funksionet e tjera të partive politike 
fillon që nga emërimi.274 Kushtetuta është më e qartë në këtë çështje sesa Korniza e 
mëparshme Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë dhe në anën 
tjetër kjo çështje u trajtua edhe nga Gjykata Kushtetuese (“Gjykata”). Megjithatë, 
sipas Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, çdo 
aktivitet tjetër punues i Presidentit ishte i papajtueshëm me funksionet që ka.275 
Ndërsa, Kushtetuta sot nuk e rregullon këtë çështje. 

Në mungesë të dispozitave kushtetuese dhe interpretimit gjyqësor për këtë çështje 
specifike, ekziston nevoja emergjente që të ofrohet më tepër qartësi përmes 
ndryshimeve kushtetuese.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 88 [Papajtueshmëria]

1. Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër publik. 
2. Pas zgjedhjes, Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike.276

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Deri më tani, Gjykata nuk e ka trajtuar çështjen e papajtueshmërisë së mandatit 
të Presidentit me veprimtari të tjera private, sociale, ekonomike apo të tjera 
profesionale. Megjithatë, në Rastin nr. KO47/10, ajo ka qartësuar rëndësinë 
e funksionit të Presidentit dhe papajtueshmërinë e mandatit të Presidentit me 
funksionet e tjera të partive politike.277 Po ashtu, i rëndësisë së pjesshme është 
273 Kushtetuta e Kosovës, neni 88.
274 Ibid., neni 88(2).
275 Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, Rregullorja nr. 2001/9, par. 9.2.7, 15 maj 2001, në 
 https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/regulations/02english/E2001regs/RE2001_09.pdf 
276 Kushtetuta e Kosovës.
277 Naim Rrustemi and 31 other Deputies of the Assembly of the Republic of Kosovo vs. his Excellency, Fatmir Sejdiu President 
 of the Republic of Kosovo, Case No. KI47/10, 28 September 2010, at https://gjk- ks.org/wp-content/uploads/vendimet/ki_47_10_eng_2

Presidenti nuk mund të ushtrojë funksione 
të tjera politike dhe publike.
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edhe Raporti i Komisionit të Venecias për Demokracinë, Kufizimin e Mandateve 
dhe Papajtueshmërinë e Funksioneve Politike.278 Ndonëse ky raport nuk trajton në 
mënyrë specifike çështjen në fjalë, ai megjithatë ofron një analizë më të qartë të 
efekteve të papërshtatshmërisë dhe papajtueshmërisë, si dhe identifikon dallimet 
mes këtyre dy koncepteve.

Në rastin nr. KO47/10, deputetët e Kuvendit - bazuar në nenin 113.6 të Kushtetutës 
- iu referuan Gjykatës me kërkesën për vlerësimin kushtetues të veprimeve të 
Presidentit, përkatësisht nëse Presidenti ka bërë shkelje të rëndë të Kushtetutës duke 
vazhduar të mbajë njëkohësisht funksionin e kryetarit të partisë së tij politike.279 
Presidenti kishte deklaruar publikisht se kishte pezulluar funksionin partiak, pasi 
ishte në detyrën e Presidentit të vendit.280

Në pjesët përkatëse, aktgjykimi për rastin KI47/10 citon si në vijim:

63. LDK-ja është e përfaqësuar mjaftueshëm në Kuvendin e Kosovës. Ajo mori pjesë në 
mënyrë aktive në zgjedhjet lokale, që u mbajtën në Kosovë me 17 nëntor 2009. Anëtarët 
e saj janë të angazhuar në ligjërata politike, biseda dhe konteste në baza ditore. Partia 
ka qëllimet e saj politike dhe ka të drejtë të aspirojë për poste politike për të avancuar 
këto qëllime. Në një demokraci, si kjo në Kosovë, ligji u jep partive politike njohje dhe 
vlerësim të veçantë. Ata kanë të drejtë të apelojnë tek qytetarët që të marrin votat e tyre dhe 
kandidatët e zgjedhur prej tyre gjatë kohës së zgjedhjeve. Ata kanë të drejtë të negociojnë 
koalicione në nivel kombëtar, në Kuvendin e Kosovës dhe në Komunat e gjithë vendit.

64.Partitë politike jo vetëm që avancojnë 
qëllimet e tyre, duke qenë aktivë në arenën 
politike, por gjithashtu duke mbështetur 
kandidatë, të cilët aspirojnë për poste/
funksione politike. Një nga mënyrat për ta 
bindur elektoratin për të votuar për ta është 
duke publikuar qëllimet dhe programet e 
partisë së tyre. Ato veprojnë kështu edhe për të zgjedhur kandidatët për zgjedhje dhe duke 
zgjedhur për poste politike, ata persona që do të influencojnë elektoratin për të votuar 
kandidatët e tyre dhe listat e tyre.

65. Nuk është e njëjta, si për shembull, një shërbyes civil i ndonjë ministrie, të marrë lejen e 
pushimit nga pozicioni teknik i shërbyesit civil i saj/ose i tij, për të ndjekur karrierë politike, 
sikurse nëse Presidenti i Republikës do të përpiqej të merrte “leje për mungesë/pushim” 
nga pozicioni i tij si Kryetar i një partie politike kryesore, në të njëjtën kohë që mbante 
titullin zyrtar të Kryetarit të asaj partie politike.

278 Komisioni Evropian për Demokraci përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Raporti mbi Demokracinë, Kufizimin e Mandateve 
 dhe Papajtueshmërinë e Funksioneve Politike, miratuar nga Komisioni i Venecias në Takimin e 93-të plenar, 14-15 dhjetor 2012,
 Studimi nr. 646/2011, CDL-AD (2012)027rev, 31 janar 2013, në https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.
 aspx?pdffile=CDL-AD(2012)027rev-e 
279 Rasti KO47/10., para. 4, 18. 
280 Ibid., para. 26.

Nëse ekziston pretendimi se Presidenti 
ka ‘ngrirë’ pozicionin e tij si kryetar i 
partisë, atëherë Gjykata duhet të vlerësojë 
se cili është realiteti i kësaj “ngrirje të 
pozicionit”. 
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66. Partitë politike kanë si funksion dhe dëshirë themelore të fitojnë mbështetjen e qytetarëve 
dhe të influencojnë njerëzit ne lidhje me çështjet politike dhe të fitojnë zgjedhjet. Një 
nga mënyrat themelore për të fituar zemrat dhe mendjet e njerëzve, që do të votojnë në 
kohën e zgjedhjes, është aftësia e një partie politike që të nxis ata të mbështesin kandidatët 
dhe pozicionet e partive politike. Nëse një parti politike ka mbështetjen e Presidentit të 
Republikës, ajo ka një pasuri të konsiderueshme politike për të çuar përpara agjendën e saj 
politike dhe zgjedhjen e kandidatëve të saj për poste publike.281

Gjykata vlerësoi se “[...]kur Presidenti i Republikës lejon një parti politike të 
pretendojë se ai është Kryetar i asaj partie politike edhe në rrethana kur ai ose ajo 
si Kryetar nuk do të marrë asnjë vendim aktiv në emër të partisë, ai ose ajo është 
duke ushtruar një veprimtari politike ose të paktën duke lejuar partinë politike të 
‘përdorë’ emrin dhe pozicionin e tij si President i Republikës”.282 Në rastin konkret, 
Gjykata vërejti se Presidenti kishte vazhduar të lejojë lidhjen e emrit të tij me partinë 
e tij politike, LDK-në dhe se LDK-ja i ka mundësuar atij të mbetet kryetar i tyre 
duke ‘ngrirë’ ushtrimin e funksioneve në atë parti.

Sipas Gjykatës, që të dy, edhe LDK edhe Presidenti, mund të përfitojnë nga 
asociimi me njëri-tjetrin. Presidenti mund të jetë në gjendje të rifillojë ushtrimin 
e funksioneve të tij/saj nëse dhe kur largohet nga detyra e Presidentit të Kosovës. 
Partia, në anën tjetër,  mund të kërkojë avantazh politik duke pasur lidhje me një 
zyrtar të fuqishëm kushtetues, Presidentin e Republikës.283

Përderisa Gjykata vlerësoi se faktet e kësaj çështjeje përbëjnë shkelje të Kushtetutës, 
pyetja tjetër themelore që u ngrit është nëse kjo është thjesht shkelje teknike 
apo shkelje e rëndë e Kushtetutës. Në këtë kontekst, Gjykata paraqiti analizën e 
mëposhtme dhe arriti në këtë përfundim:

69. Gjykata duhet të vlerësojë 
ndikimin e vendimit të Presidentit 
mbi besueshmërinë e publikut në 
zyrën e Presidentit të Republikës 

së Kosovës. Duke pasur parasysh kompetencat e konsiderueshme të dhëna në bazë të 
Kushtetutës, është e arsyeshme që publiku të presupozojë se Presidenti i tyre, që “përfaqëson 
unitetin e popullit” dhe jo një fragment ose interes politik partiak, do të përfaqësojë të gjithë 
ata. Çdo qytetar i Republikës gëzon të drejtën që të sigurohet nga paanshmëria, integriteti 
dhe pavarësia e Presidentit. Kjo për më tepër, kur ai ushtron zgjedhje politike si kur zgjedh 
kandidatë konkurrentë nga koalicione të mundshme për t’u zgjedhur Kryeministër.

70. Opinioni i Gjykatës është se kjo nuk mund të ndodhë kur Presidenti ende mban post 
shumë të lartë në një nga partitë politike më të njohura në vend.

281 Rasti KO47/10.
282 Ibid., para. 67.
283 Ibid., para. 68.

Presidenti i Kosovës kishte shkelur rëndë 
Kushtetutën me vazhdimin e mbajtjes së 
njëkohshme të funksionit si kryetar i LDK-së.
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Opinioni i Komisionit të Venecias
Raporti i Komisionit të Venecias 
për Demokracinë, Kufizimin e 
Mandateve dhe Papajtueshmërinë 
e Funksioneve është relevant - në 
disa pjesë – në këtë rast. Raporti 
nuk kufizohet vetëm në çështjen e 
papajtueshmërisë së funksioneve të Presidentit, por trajton më gjerësisht çështjen 
e papajtueshmërisë së zyrtarëve të tjerë të lartë shtetëror, duke pasur parasysh se 
funksionet e Presidentëve kanë qenë prezentë dhe kanë evoluar historikisht në 
juridiksione të ndryshme. Megjithatë, ky Raport ofron një vështrim interesant 
lidhur me papajtueshmërinë [e funksionit], duke theksuar se: “Qëllimi kryesor i 
papajtueshmërisë ka qenë të sigurojë që profesionet publike ose private të mos 
ndikojnë në rolin e tyre si përfaqësues të vendit.”284 

Papajtueshmëria dallon nga papërshtatshmëria. Siç theksohet në Raportin e  
Komisionit të Venecias, “[...]përderisa papërshtatshmëria përkufizohet si parim që 
pengon mbajtësit e funksioneve të caktuara publike ose private të kandidojnë në 
zgjedhjet parlamentare ose zgjedhjet për nivele të tjera të qeverisjes, papajtueshmëria 
është një parim shumë më i gjerë dhe u referohet bartësve të funksioneve politike 
të cilët tashmë janë zgjedhur.”285 

Analiza Krahasuese
Papajtueshmëria sipas Kushtetutës 
së Kosovës nuk përfshin - si në 
kushtetutat e disa vendeve të tjera 
- angazhimin e Presidentit në 
aktivitete private (p.sh. Shqipëria) 
ose aktivitete ekonomike (p.sh. 

Bullgaria); ose mundësinë e ushtrimit të ndonjë profesioni tjetër (p.sh., Austri) ose 
detyrë profesionale (p.sh., Kroacia). Me fjalë të tjera, ajo nuk e ndalon Presidentin 
të mbajë ndonjë detyrë tjetër me rrogë, të angazhohet në biznes ose profesion, ose 
t’i përkasë bordit drejtues ose mbikëqyrës të ndonjë ndërmarrjeje fitimprurëse, siç 
përcaktohet në Ligjin Themelor të Gjermanisë.

Shqipëria

Neni 89

Presidenti i Republikës nuk mund të mbajë asnjë detyrë tjetër publike, nuk mund të jetë 

284 Komisioni i Venecias, Studimi nr.646/2011
285 Ibid., para. 121.

Për dallim nga papërshtatshmëria, 
papajtueshmëria nuk e pengon zgjedhjen 
e të njëjtit person dhe as nuk ndikon në 
cilësinë ligjore të rezultateve të zgjedhjeve. 

Në krahasim me kushtetutat e shteteve 
të tjera, koncepti i papajtueshmërisë së 
funksionit sipas Kushtetutës së Kosovës është 
mjaft i ngushtë. 
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anëtar partie dhe as të kryejë veprimtari tjetër private.286

Austria

Neni 61

1. Gjatë mandatit në detyrë, Presidenti Federal nuk mund t’i përkasë asnjë organi të 
përgjithshëm përfaqësues ose të ushtrojë ndonjë profesion tjetër.
2. Titulli “President Federal” nuk mund të përdoret nga askush tjetër - as me ndonjë 
shtesë ose në kontekstin e një emërtimi tjetër. Ajo është e mbrojtur me ligj.287

Bullgaria

Neni 95

Kryetari dhe nënkryetari mund të rizgjedhen vetëm një herë në të njëjtin funksion.
2. Presidenti dhe nënkryetari nuk mund të jenë përfaqësues kombëtarë, ose të kryejnë 
ndonjë veprimtari tjetër shtetërore, publike ose ekonomike, ose të marrin pjesë në 
udhëheqjen e ndonjë partie politike.288

Kroacia

Neni 96

Presidenti i Republikës nuk kryen asnjë detyrë tjetër publike apo profesionale.
Pasi të zgjedhet, Presidenti i Republikës jep dorëheqjen nga anëtarësia në çdo parti 
politike dhe njofton Parlamentin kroat për këtë.289

Estonia

Neni 84

Me marrjen e detyrës së Presidentit, autoriteti dhe funksionet e tij në të gjitha detyrat në 
të cilat është zgjedhur ose emëruar më parë, i ndërpriten dhe pezullon anëtarësimin e tij 
ose të saj në ndonjë parti politike për aq kohë sa zgjat mandati i tij ose saj.290

286 Kushtetuta e Shqipërisë.
287 Kushtetuta e Austrisë, në https://constitutionnet.org/sites/default/files/Austria%20_FULL_%20Constitution.pdf
288 Kushtetuta e Bullgarisë.
289 Kushtetuta e Kroacisë.
290 Kushtetuta e Estonisë.
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Gjermania

Neni 55 

1. Presidenti Federal nuk mund të jetë anëtar i qeverisë ose i një organi legjislativ të 
Federatës ose të një Landi.
2. Presidenti Federal nuk mund të mbajë asnjë detyrë tjetër me rrogë ose të angazhohet 
në ndonjë zanat ose profesion, ose t’i përkasë bordit drejtues ose mbikëqyrës të ndonjë 
ndërmarrjeje fitimprurëse.291

Hungaria

Neni 12

1. Personaliteti i Presidentit të Republikës është i paprekshëm.
2. Detyra e Presidentit të Republikës është e papajtueshme me çdo detyrë apo funksion 
tjetër shtetëror, shoqëror, ekonomik dhe politik. Presidenti i Republikës nuk mund të 
ushtrojë asnjë profesion tjetër me shpërblim dhe nuk mund të marrë mëditje për asnjë 
veprimtari tjetër, përveç veprimtarive që i nënshtrohet mbrojtjes së të drejtës së autorit.292

Lituania

Neni 83

Presidenti i Republikës nuk mund të jetë anëtar i Seimas, nuk mund të mbajë asnjë detyrë 
tjetër dhe nuk mund të marrë asnjë shpërblim tjetër përveç shpërblimit të përcaktuar për 
Presidentin e Republikës dhe shpërblimit për veprimtari krijuese.
Personi i zgjedhur President i Republikës duhet të pezullojë veprimtarinë e tij në parti 
politike dhe organizata politike deri në fillimin e një fushate të re për zgjedhjen e 
Presidentit të Republikës.293

Maqedonia e Veriut     

Neni 83

Detyra e Presidentit të Republikës nuk pajtohet me ushtrimin e funksionit, profesionit 
tjetër publik ose funksionit në parti politike. Presidenti i Republikës gëzon imunitet. Për 
heqjen e imunitetit të Presidentit të Republikës vendos Gjykata Kushtetuese e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut me shumicë prej dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm 
i gjyqtarëve.294

291 Kushtetuta e Gjermanisë.
292 Kushtetuta e Hungarisë.
293 Kushtetuta e Lituanisë, në https://www.lrkt.lt/en/about-the-court/legal-information/the-constituition/192 
294 Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut
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Polonia

Neni 132

Presidenti i Republikës nuk do mban funksione të tjera dhe as funksione publike, me 
përjashtim të atyre që lidhen me detyrat e funksionit së tij.295

Serbia

Neni 115

Presidenti i Republikës nuk mund të kryejë një funksion tjetër publik ose detyrë 
profesionale.296

Sllovenia

Neni 105

Detyra e Presidentit të Republikës është e papajtueshme me çfarëdo funksioni apo 
profesioni tjetër publik.297

Ukraina

Neni 103

Presidenti i Ukrainës zgjedhet nga qytetarët e Ukrainës, në bazë të votimit universal, të 
barabartë dhe të drejtpërdrejtë, me votim të fshehtë për një mandat pesëvjeçar.
[…]
Presidenti i Ukrainës nuk mund të ushtrojë mandat tjetër përfaqësues, të mbajë poste 
në organet e pushtetit shtetëror ose në shoqatat e qytetarëve, si dhe të angazhohet në 
aktivitete të tjera të paguara ose sipërmarrëse, ose të jetë pjesë e ndonjë organi drejtues 
ose bordi mbikëqyrës të ndërmarrjes fitimprurëse.298

Përfundime
Presidenti nuk mund të ushtrojë çfarëdo funksioni tjetër publik gjatë kohës që është 
në detyrë, përfshirë ushtrimin e çfarëdo funksioni në parti politike, meqë kjo do të 
përbënte shkelje të rëndë të Kushtetutës. 

295 Kushtetuta e Republikës së Polonisë, në https://trybunal.gov.pl/about-the-tribunal/legal-basis/the-constitution-of-the-
 republic-of-Poland.
296 Kushtetuta e Serbisë.
297 Kushtetuta e Sllovenisë.
298 Kushtetuta e Ukrainës, në https://ccu.gov.ua/en/storinka/legal-acts 
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Megjithatë, mbetet e paqartë çështja e papajtueshmërisë së mandatit të Presidentit 
me aktivitetet e tjera (p.sh. private, filantropike dhe sociale). Ky problem nuk është 
ngritur ende në praktikë, mirëpo zbrazëtirat aktuale kushtetuese lënë hapësirë për 
konflikte të ardhshme dhe nevojë për interpretim. 

Trajtimi i kësaj çështjeje përmes dispozitave të qarta kushtetuese do të parandalonte 
ndikimin e funksioneve të tjera publike ose private në rolin e Presidentit si përfaqësues 
i vendit. Sipas shembullit të vendeve të tjera, dispozitat aktuale kushtetuese mund 
të zgjerohen përmes ndryshimeve kushtetuese, duke marrë parasysh rëndësinë e 
mandatit të Presidentit.

Rekomandimet
Duke marrë parasysh kushtetutat e vendeve të tjera, Kushtetuta e Kosovës mund 
të trajtojë papajtueshmërinë e çdo aktiviteti privat dhe/ose ekonomik, si dhe çdo 
profesioni apo detyre tjetër profesionale me postin e Presidentit. 

● Një amendament kushtetues, në linjë me shumicën e kushtetutave në Evropë, 
mund të zgjerojë nocionin e papajtueshmërisë përtej funksioneve publike dhe 
funksioneve të partive politike duke përfshirë çdo veprimtari private, veprimtari 
ekonomike, apo çdo profesion apo detyrë tjetër profesionale, apo edhe zgjedhja apo 
emërimi në organet drejtuese apo mbikëqyrëse të institucioneve ose ndërmarrjeve 
fitimprurëse.





Në rast se Presidenti është përkohësisht i paaftë të ushtrojë detyrat e tij, funksionin 
e tij e plotëson Ushtruesi i Detyrës së Presidentit. Kushtetuta nuk përcakton 
se çfarë ndodh në rastet kur: (i) mandati i Presidentit përfundon dhe Kuvendi 
nuk e ka zgjedhur Presidentin e ri; (ii) Presidenti jep dorëheqjen; (iii) Presidenti 
shkarkohet nga detyra; (iv) në rast të vdekjes së Presidentit; (v) ose kur pozicioni 
mbetet i lirë për arsye të tjera. Mungesa e dispozitave të qarta kushtetuese krijon 
gjithashtu paqartësi sa i përket vëllimit të kompetencave të Ushtruesit të Detyrës 
së Presidentit. Zbrazëtirat aktuale mund të ngrisin çështje të reja në të ardhmen, 
prandaj përfshirja e disa dispozitave të reja kushtetuese dhe/ose ligjore mund t’i 
qartësojë këto çështje.

Çfarë ndodh kur 
Presidenti mungon?

X
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Kur Presidenti mungon për 
shkak të pamundësisë për të 
ushtruar funksionin, përgjegjësitë 
i barten Kryetarit të Kuvendit.299 
Megjithatë, Kushtetuta  nuk i rregullon dy çështje: 1) fushëveprimin e kompetencave 
të Ushtruesit të Detyrës së Presidentit dhe se 2) çfarë ndodh me pozitën e Presidentit 
në raste të tjera, përpos në rast të pamundësisë së përkohshme për të ushtruar 
funksionin.

Neni 84 i Kushtetutës nuk parasheh ndonjë kufizim të kompetencave të Presidentit, 
pavarësisht nëse këto kompetenca i ushtron Presidenti apo Ushtruesi i Detyrës së 
Presidentit. Gjykata Kushtetuese (“Gjykata”) e ka adresuar këtë zbrazëtirë duke 
vlerësuar se mungesa e kufizimeve të tilla nënkupton që Ushtruesi i Detyrës së 
Presidentit ushtron të gjitha kompetencat e Presidentit për aq kohë sa qëndron në 
këtë funksion. Disa kufizime, nëse zbatohen në të ardhmen, do të pakësonin të 
drejtat dhe liritë sipas Kapitullit II të Kushtetutës.

Në mungesë të dispozitave përkatëse 
kushtetuese apo interpretimit gjyqësor, 
çështja e kompetencave të Ushtruesit të 
Detyrës së Presidentit mbetet e paqartë 

në rastet kur: (i) mandati i Presidentit përfundon dhe Kuvendi nuk e ka zgjedhur 
Presidentin e ri; (ii) Presidenti jep dorëheqjen; (iii) Presidenti shkarkohet nga detyra; 
(iv) në rast të vdekjes; (v) ose kur pozicioni mbetet i lirë për arsye të tjera. Shumica 
e shteteve i përcaktojnë kompetencat e Ushtruesit të Detyrës së Presidentit si për 
mungesën e përkohshme të Presidentit ashtu edhe për mungesën e përhershme. 
Në praktikë, Kryetari i Kuvendit ka shërbyer si Ushtrues Detyre i Presidentit edhe 
kur posti i Presidentit ka mbetur i zbrazët për arsye të tjera përveç paaftësisë së 
përkohshme për të përmbushur përgjegjësitë.

Bartja e kompetencave tek Ushtruesi i 
Detyrës së Presidentit mund të jetë vullnetare 
dhe mandati i tij/saj zgjat derisa Presidenti 
të rifillojë ushtrimin e përgjegjësive, por 
jo më gjatë se gjashtë (6) muaj.300 Në të 
kundërtën, Kuvendi, me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë deputetëve, vendos 
nëse Presidenti është përkohësisht i paaftë për të ushtruar përgjegjësitë e veta.301 
Për më tepër, Kushtetuta parashikon se zgjedhja e Presidentit duhet të bëhet jo 
më vonë se tridhjetë (30) ditë para përfundimit të mandatit të Presidentit aktual.302 
Megjithatë, në rast se posti i Presidentit mbetet i lirë, mund të argumentohet se 
procedura e zgjedhjes duhet të fillojë menjëherë, për shkak se afati prej tridhjetë 
299 Kushtetuta e Kosovës, neni 90. 
300 Ibid., neni 90(1).
301 Ibid., neni 90(2).
302 Ibid., neni 86(2).

Ushtruesi i Detyrës së Presidentit e ushtron 
përkohësisht funksionin e Presidentit, pa 
kufizime.

Kushtetuta nuk e trajton çështjen 
se çka ndodh në rast të mungesës së 
përhershme të Presidentit.

Mandati i Ushtruesit të Detyrës së 
Presidentit nuk ëshë mandat fiks 
apo standard gjashtë (6) mujor.  
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(30) ditësh vlen kur Presidenti aktual është duke ushtruar funksionin e tij. Periudha 
maksimale prej gjashtë (6) muajsh është e vlefshme vetëm në rastin e ‘mungesës 
së përkohshme’ të Presidentit, pasi kjo nënkupton se një President është duke e 
mbajtur pozitën, por përkohësisht nuk është në gjendje të përmbushë përgjegjësitë 
që ka. Në rastet tjera, Kuvendi nuk duhet të presë gjashtë (6) muaj për të zgjedhur 
Presidentin e ri.

Dispozita të qarta kushtetuese janë të nevojshme për të parandaluar konfliktet në 
të ardhmen dhe shkeljen e Kushtetutës.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 84 [Kompetencat e Presidentit]

Presidenti i Republikës së Kosovës: 
(1) përfaqëson Republikën e Kosovës brenda dhe jashtë; 
(2) garanton funksionimin kushtetues të institucioneve të përcaktuara me këtë Kushtetutë; 
(3) shpall zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës dhe thërret mbledhjen e parë te tij; 
(4) nxjerr dekrete në pajtim me këtë Kushtetutë; 
(5) shpall ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
(6) ka të drejtën e kthimit për rishqyrtim të ligjeve të miratuara, nëse konsideron se janë 
të dëmshme për interesat legjitime të Republikës së Kosovës ose të një a më shumë 
komuniteteve të saj. Të drejtën e rikthimit të një ligji mund ta shfrytëzojë vetëm një herë; 
(7) nënshkruan marrëveshjet ndërkombëtare në pajtim me këtë Kushtetutë; 
(8) propozon amendamente për këtë Kushtetutë; 
(9) mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese; 
(10) udhëheq politikën e jashtme të vendit; 
(11) pranon letrat kredenciale të shefave të misioneve diplomatike të akredituar në 
Republikën e Kosovës; 
(12) është Komandant Suprem i Forcave të Sigurisë të Kosovës; 
(13) udhëheq Këshillin Konsultativ për Komunitete; 
(14) cakton mandatarin për formimin e Qeverisë, pas propozimit të partisë politike ose të 
koalicionit, që përbën shumicën e Kuvendit;  
(15) emëron dhe shkarkon Kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës me propozimin e 
Këshillit Gjyqësor të Kosovës; 
(16) emëron dhe shkarkon gjyqtarët e Republikës së Kosovës me propozimin e Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës; 
(17) emëron dhe shkarkon Kryeprokurorin e Shtetit të Republikës së Kosovës, me 
propozimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës; 
(18) emëron dhe shkarkon prokurorët e Republikës së Kosovës, me propozimin të Këshillit 
Prokurorial të Kosovës; 
(19) emëron gjyqtarët për Gjykatën Kushtetuese, me propozimin e Kuvendit; 
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(20) emëron Komandantin e Forcave të Sigurisë të Kosovës, pas rekomandimit të 
Kryeministrit; 
(21) së bashku me Kryeministrin, emëron Drejtorin, Zëvendësdrejtorin dhe Inspektorin e 
Përgjithshëm të Agjencisë së Kosovës për Intelegjencë; 
(22) vendos për shpalljen e Gjendjes së Jashtëzakonshme, në konsultim me Kryeministrin; 
(23) mund të kërkojë mbledhje të Këshillit të Sigurisë të Kosovës dhe i kryeson ato në 
kohën e Gjendjes së Jashtëzakonshme; 
(24) vendos për formimin e misioneve diplomatike e konsullare të Republikës së Kosovës, 
në bazë të konsultimit me Kryeministrin; 
(25) emëron dhe shkarkon shefat e misioneve diplomatike të Republikës së Kosovës, me 
propozimin e Qeverisë; 
(26) emëron Kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve;
(27) emëron Guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës i cili shërben 
edhe si Drejtor Menaxhues dhe emëron anëtarët e tjerë të Bordit të Bankës; 
(28) jep medalje, mirënjohje dhe çmime, në pajtim me ligjin;
(29) shpall falje individuale, në pajtim me ligjin; 
(30) sё paku një herë në vit i drejtohet Kuvendit të Kosovës përkitazi me fushëveprimtarinë 
e tij/saj.

Neni 88 [Papajtueshmëria]

1. Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër publik. 
2. Pas zgjedhjes, Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike.

Neni 90 [Mungesa e Përkohshme e Presidentit]

1. Në rast se Presidenti i Republikës së Kosovës përkohësisht nuk është i aftë për të 
përmbushur përgjegjësitë e tij/saj, ajo/ai mund t’ia kalojë vullnetarisht detyrat e postit të 
tij/saj, Kryetarit të Kuvendit, i cili do të jetë ushtrues i detyrës së Presidentit të Republikës 
së Kosovës. Urdhri i Presidentit për kalimin e përgjegjësive duhet të përmbajë veçanërisht 
arsyet dhe kohëzgjatjen e kalimit të përgjegjësive, nëse ka njohuri për to. Presidenti i 
Republikës së Kosovës do të rifillojë ushtrimin e përgjegjësive kur të jetë në gjendje t’i 
ushtrojë përgjegjësitë, dhe kështu Kryetarit të Kuvendit i pushon posti i Ushtruesit të 
Detyrës së Presidentit. 
2. Në rast se nuk ka ndodhur kalimi vullnetar i përgjegjësive, Kuvendi i Republikës së 
Kosovës, pas konsultimit me konsiliumin mjekësor, me dy të tretat (2/3) e votave të të 
gjithë deputetëve vendos nëse Presidenti i Republikës së Kosovës është përkohësisht i 
paaftë për të ushtruar përgjegjësitë e veta. Kryetari i Kuvendit të Kosovës do të shërbejë 
si ushtrues i detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës derisa ajo/ai të bëhet i aftë 
që të rifillojë ushtrimin e përgjegjësive të Presidentit. 
3. Posti i ushtruesit të detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës, nuk mund të 
ushtrohet për një periudhë më të gjatë se gjashtë (6) muaj.303

303 Kushtetuta e Kosovës
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Praktika gjyqësore 
Kjo çështje është trajtuar nga Gjykata Kushtetuese në rastet KO97/10, KO29/12 
dhe KO48/12.304 Rasti i parë ka të bëjë me papajtueshmërinë ndërmjet ushtrimit të 
detyrës së Ushtruesit të Detyrës së Presidentit dhe ushtrimit të funksioneve të partive 
politike, ndërsa dy rastet e tjera sqarojnë më tej fushëveprimin e kompetencave të 
Ushtruesit të Detyrës së Presidentit.

Rasti KO97/10

Gjykata në këtë rast përcaktoi 
fushëveprimin dhe kufizimet e 
kompetencave të Ushtruesit të Detyrës 
së Presidentit. Sipas saj “Ushtruesi 
i Detyrës së Presidentit nuk është 
President i zgjedhur dhe herë pas here 
mund të ngrihen pyetje lidhur me kompetencat e [tij].”305 Gjykata  vendosi  se 
Ushtruesi i Detyrës së Presidentit gëzon të drejtat e funksionit të Kryetarit të 
Kuvendit, duke përfshirë të drejtën për të mbajtur post politik në një parti politike.”

Paragrafët përkatës të Aktgjykimit theksojnë:

19. Deputetët e Kuvendit të Kosovës e zgjedhin me votim të fshehtë Presidentin e Kosovës. 
Neni 86.1 thotë qe “Presidenti i Republikës së Kosovës do të zgjedhet nga Kuvendi me 
votim të fshehtë”. Presidenti vepron si kreu i shtetit dhe ai ose ajo përfaqëson unitetin 
e popullit të Republikës së Kosovës. Parimi i demokracisë përfaqësuese që i mbështet 
institucionet dhe vendimmarrjen në Republikën e Kosovës u jep të drejtë përfaqësuesve 
të zgjedhur të qytetarëve që ta zgjedhin Presidentin. Afati kohor prej gjashtë muajve, i 
paraparë me Nenin 90 të Kushtetutës, përtej të cilit Ushtruesi i Detyrës së Presidentit nuk 
mund ta ushtrojë më postin e Presidentit ekziston për të siguruar që Kuvendi i Kosovës 
zgjedh se kush do ta mbajë atë post të rëndësishëm në emër të popullit të Kosovës.

20. Neni 90 i Kushtetutës parashikon që Kryetari i Kuvendit të Kosovës do të jetë Ushtrues 
i Detyrës së Presidentit. Kryetari i Kuvendit zgjedhet nga deputetët e Kuvendit, nga radhët 
e tyre. Neni 67 përcakton zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit […].

21. Funksionet e Kryetarit të Kuvendit siç parashihen në nenin e sipërpërmendur kanë të 
bëjnë kryesisht me punët e brendshme të Kuvendit dhe nuk kanë aq shumë funksione dhe 
kompetenca substanciale të Presidentit të Republikës. Funksionet e tyre janë të ndryshme.

22. Deputetët e Kuvendit e zgjedhin Kryetarin e Kuvendit në zgjedhjet që janë plotësisht 
të ndara nga zgjedhja e Presidentit të Republikës. Neni 88 i Kushtetutës, në tërësinë e tij, 
siguron me sa vijon:

304 Aktgjykimi në mbështjen e kërkesës së parashtruar nga Ushtruesi i Detyrës së Presidentit, Dr. Jakup Krasniqi, lidhur me 
 mbajtjen e postit të Ushtruesit të Detyrës së Presidentit dhe njëkohësisht të postit të Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë 
 Demokratike të Kosovës, Rasti nr. KO97/10, 22 dhjetor 2010, në https://gjk-ks.org /çp-content/uploads/vendimet/ko_97_10_eng.
 pdf ; Rastet KO29/12 dhe KO48/12
305 Rasti KO97/10, para. 25.

Ushtruesi i Detyrës së Presidentit 
nuk ndërpren ushtrimin e funksionit 
të ndonjë partie politike për shkak të 
marrjes së detyrës së Presidentit. 
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Neni 88 [Papajtueshmëria]

1. Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër publik. 

2. Pas zgjedhjes, Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike.306

Sipas vlerësimit të Gjykatës, ndalimi i ushtrimit të ndonjë funksioni në parti politike 
vlen vetëm për një President që është zgjedhur nga Kuvendi. Në rastin konkret 
Dr. Jakup Krasniqi nuk ishte zgjedhur si President, por si Kryetar i Kuvendit. Për 
këtë arsye, Gjykata vendosi se nuk ka asnjë ndalim në Kushtetutë për ushtrimin e 
funksioneve të partive politike për Kryetarin e Kuvendit.307

Rastet KO29/12 dhe KO48/12

Këto raste i referohen fushëveprimit të 
kompetencave të Ushtruesit të Detyrës 
së Presidentit. Deputetët e Kuvendit 
propozuan një nen të ri të Kushtetutës për të 
kufizuar mundësinë e Ushtruesit të Detyrës 
së Presidentit për të ushtruar të gjitha 
kompetencat dhe funksionet e Presidentit. 
Në amendamentin e propozuar përcaktohej 
se: “Përveç nëse nuk përcaktohet ndryshe në 
këtë Kushtetutë, posti i Ushtruesit të Detyrës 
së Presidentit të Republikës së Kosovës nuk 

mund të ushtrohet për një periudhë më të gjatë se 6 (gjashtë) muaj. Ushtruesi 
i detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës ushtron të gjitha kompetencat 
e Presidentit me përjashtim të: (1) propozimit të amendamenteve kushtetuese; 
(2) Shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, pa miratimin e Kryeministrit; (3) 
Emërimit dhe shkarkimit të gjyqtarëve të Republikës së Kosovës, Kryeprokurorit 
të Shtetit dhe prokurorëve të Republikës së Kosovës; (4) Emërimit dhe shkarkimit 
të shefave të misioneve diplomatike të Republikës së Kosovës; (5) Dhënies së 
medaljeve, mirënjohjeve dhe çmimeve, në pajtim me ligjin; dhe (6) Dhënies së faljes 
individuale”.308

Gjykata vendosi se kufizimi i kompetencës së një Ushtruesi të Detyrës së Presidentit 
për të propozuar ndryshime kushtetuese, për të emëruar dhe shkarkuar shefat e 
Misioneve Diplomatike dhe dhënies së medaljeve, mirënjohjeve dhe çmimeve nuk 
do të pakësonte të drejtat dhe liritë e përcaktuara në Kapitullin II të Kushtetutës.309 
Çdo kufizim tjetër nuk është në përputhje me Kushtetutën, pasi do mund të 
pakësonte të drejtat dhe liritë e garantuara nga Kapitulli II i Kushtetutës.310

306 Ibid.
307 Ibid., para. 23.
308 Rasti KO29/12 (dhe KO48/12), para. 4, 5.
309 Ibid., para. 172.
310 Ibid., para. 161.

Çdo kufizim në kompetencat e 
ushtruesit të detyrës së Presidentit 
lidhur me: (i) shpalljen e gjendjes 
së jashtëzakonshme; (ii) emërimin 
dhe shkarkimin e gjyqtarëve, 
kryeprokurorit të shtetit dhe 
prokurorëve; dhe (iii) dhënien 
e faljes individuale, nuk janë në 
përputhje me Kushtetutën. 
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Analiza Krahasuese
Kushtetuta e Republikës Çeke 
numëron kompetencat specifike 
që Kryeministri dhe Kryetari 
i Kuvendit mund të ushtrojnë 
në mungesë të Presidentit të 
Republikës. Kushtetuta e Estonisë 
paraqet një shembull tjetër, pasi 
që ajo specifikon kompetencat që Kryetari i Parlamentit nuk mund të ushtrojë 
si ushtrues detyre, përkatësisht “Kryetari i Riigikogut, duke ushtruar detyrën e 
Presidentit, nuk mund të shpallë zgjedhje të jashtëzakonshme për Riigikogun ose të 
refuzojë të shpallë një ligj pa pëlqimin e Gjykatës Supreme”.311

Shqipëria

Neni 91

1. Kur Presidenti i Republikës është në pamundësi të përkohshme për të ushtruar 
funksionet e tij ose kur vendi i tij mbetet vakant, Kryetari i Kuvendit zë vendin dhe 
ushtron kompetencat e tij. 
2. Në rast se Presidenti nuk mund të ushtrojë detyrën për më shumë se 60 ditë, Kuvendi, 
me dy të tretat e të gjithë anëtarëve, vendos dërgimin e çështjes në Gjykatën Kushtetuese, 
e cila vërteton përfundimisht faktin e pamundësisë. Në rast të vërtetimit të pamundësisë, 
vendi i Presidentit mbetet vakant dhe zgjedhja e Presidentit të ri fillon brenda 10 ditëve 
nga dita e vërtetimit të pamundësisë.312

Republika Çeke

Neni 66

Në rast se posti i Presidentit mbetet vakant dhe para se të zgjidhet ose të ketë bërë 
betimin Presidenti i ri i Republikës, po ashtu nëse Presidenti i Republikës, për shkaqe 
serioze, është i paaftë për të kryer detyrën dhe nëse Kuvendi i Deputetëve dhe Senati 
miratojnë një rezolutë për këtë, kryerja e detyrave presidenciale sipas nenit 63 paragrafi 
1, shkronjat a) deri e) dhe h) deri në k), dhe neni 63, paragrafi 2 i takon Kryeministrit. 
Gjatë çdo periudhe gjatë së cilës Kryeministri kryen detyrat presidenciale të përcaktuara 
më sipër, kryerja e detyrave nga neni 62 germat a) deri e) dhe k), dhe neni 63 paragrafi 1 
germa f ) në rast të nevojës së shpalljes së zgjedhjeve për Senatin, do t’i kalojë Kryetarit 
të Asamblesë së Deputetëve; nëse posti i Presidentit mbetet vakant gjatë periudhës 
në të cilën Asambleja e Deputetëve është e shpërndarë, kryerja e këtyre funksioneve 
i takon Kryetarit të Senatit, i cili është gjithashtu i ngarkuar me detyrën e Presidentit, 

311 Kushtetuta e Estonisë, neni 83.
312 Kushtetuta e Shqipërisë.

Shumica e kushtetutave nuk parashohin 
ndonjë kufizim të kompetencave të 
Ushtruesit të Detyrës së Presidentit, 
me përjashtim të Republikës Çeke dhe 
Estonisë. 
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gjatë kohës kur Kryeministri është i ngarkuar me funksione të caktuara të Presidentit 
të Republikës, të nenit 63 paragrafi 1 germa f ), sa i përket shpalljes së zgjedhjeve për 
Dhomën e Deputetëve të Kuvendit.313

Estonia

Neni 83

Nëse Gjykata Supreme konstaton se Presidenti është i paaftë për t’i kryer detyrat e tij/
saj për një periudhë të pacaktuar ose nëse ai ose ajo nuk është në gjendje përkohësisht 
t’i kryejë ato në rastet e përcaktuara me ligj, ose nëse funksioni i tij/saj ka përfunduar 
para skadimit të mandatit të tij ose të saj, detyrat e tij ose të saj i kalojnë përkohësisht 
Kryetarit të Riigikogut.
Gjatë kohës që Kryetari i Riigikogut kryen detyrat e Presidentit, funksionet e tij/saj si 
anëtar i Riigikogut pezullohen.
Kryetari i Riigikogut, duke ushtruar detyrën e Presidentit, nuk mund të shpallë zgjedhje 
të jashtëzakonshme të Riigikogut ose të refuzojë të shpallë një ligj, pa pëlqimin e Gjykatës 
Supreme.
Nëse Presidenti nuk ka qenë në gjendje të kryejë detyrat e tij/saj zyrtare për më shumë 
se tre muaj rresht, ose nëse funksioni i tij/saj ka përfunduar para skadimit të mandatit të 
tij/saj, Riigikogu zgjedh Presidentin e ri brenda katërmbëdhjetë ditëve në përputhje me 
§79 të Kushtetutës.314

Malta

49. Kurdo që posti i Presidentit mbetet përkohësisht i lirë dhe derisa të emërohet një 
President i ri, apo sa herë që Presidenti nuk gjendet në Maltë ose është në pushim, apo 
për ndonjë arsye tjetër është i paaftë për të kryer funksionet që i janë dhënë nga kjo 
Kushtetutë, këto funksione ushtrohen nga personi të cilin Kryeministri, pas konsultimit 
me liderin e opozitës, mund të emërojë ose, nëse në Maltë nuk ka një person të caktuar 
dhe të aftë për të kryer këto funksione, nga Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve.315

Mali i Zi

Neni 99

Në rast të ndërprerjes së mandatit të Presidentit të Malit të Zi, deri në zgjedhjen e 
Presidentit të ri, si dhe në rast të pengesave të përkohshme të Presidentit për të kryer 
detyrat e tij, Kryetari i Kuvendit e kryen këtë detyrë.316

313 Kushtetuta e Republikës Çeke
314 Kushtetuta e Estonisë, në https://www.constituteproject.org/constitution/Estonia_2015.pdf?lang=en
315 Kushtetuta e Maltës, në https://www.constituteproject.org/constitution/Malta_2016.pdf?lang=en
316 Kushtetuta e Malit të Zi
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Polonia

Neni 131

1. Nëse Presidenti i Republikës është përkohësisht i paaftë të kryejë detyrat e tij, ai këtë 
fakt ia komunikon Marshallit të Sejmit, i cili merr përkohësisht detyrën e Presidentit të 
Republikës. Nëse Presidenti i Republikës nuk është në gjendje të informojë Marshallin 
e Sejmit për paaftësinë e tij për të kryer detyrat e tij, atëherë Gjykata Kushtetuese, me 
kërkesë të Marshallit të Sejmit, vendos nëse ekziston apo jo një pengesë për ushtrimin 
e detyrës nga Presidenti i Republikës. Nëse Gjykata Kushtetuese konstaton një gjë të 
tillë, do t’i kërkojë Marshallit të Sejmit të kryejë përkohësisht detyrat e Presidentit të 
Republikës.
2. Marshalli i Sejmit, kryen përkohësisht detyrat e Presidentit të Republikës deri në kohën 
e zgjedhjes së Presidentit të ri të Republikës, në rastet kur:
1) vdes Presidenti i Republikës;
2) Presidenti jep dorëheqje;
3) Gjykata shpall të pavlefshme zgjedhjet për President ose kur ekzistojnë arsye të tjera 
për mosmarrjen e detyrës pas zgjedhjeve;
4) Asambleja Kombëtare nxjerr deklaratë lidhur me paaftësinë e përhershme të 
Presidentit për të ushtruar detyrën për shkak të gjendjes shëndetësore; për një deklaratë 
e tillë kërkohet një nxjerrja e një rezolute të miratuar me shumicë votash prej të paktën 
dy të tretave të numrit statutor të anëtarëve të Asamblesë Kombëtare;
5) Shkarkohet nga detyra e Presidentit të Republikës me vendim të Tribunalit të Shtetit.
6) Në rast se Marshalli i Sejmit nuk është në gjendje të kryejë detyrat e Presidentit të 
Republikës, këto detyra kryhen nga Marshalli i Senatit.
7) Personi që kryen detyrat e Presidentit të Republikës nuk mund të shkurtojë mandatin 
e Sejmit.317

Portugalia

Neni 132 

1. Përderisa Presidenti i Republikës është në pamundësi të përkohshme për të kryer 
funksionet e tij, ose kur posti është vakant dhe deri në marrjen e detyrës nga Presidenti i 
ri i zgjedhur, funksionet e tij i kryen Kryetari i Kuvendit të Republikës, ose në rast se ky 
i fundit nuk është në gjendje ta bëjë këtë, zëvendësuesi i tij.
2. Gjatë ushtrimit të funksioneve të ushtruesit të detyrës së Presidentit të Republikës, 
Kryetarit të Kuvendit të Republikës ose zëvendësuesit të tij i pezullohet automatikisht 
mandati i deputetit.
3. Përderisa Presidenti i Republikës është përkohësisht i paaftë për të kryer funksionet e 
tij, ai i ruan të drejtat dhe privilegjet që burojnë nga funksioni i tij.
4. Ushtruesi i Detyrës së Presidentit të Republikës gëzon të gjitha nderet dhe prerogativat 

317 Kushtetuta e Polonisë.
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e funksionit të Presidentit, por atij i takojnë të drejtat që burojnë nga funksioni për të 
cilin është zgjedhur.318

Sllovenia

Neni 106

Në rast të mungesës së përhershme, vdekjes, dorëheqjes ose mënyrës tjetër të ndërprerjes 
së ushtrimit të detyrës së Presidentit, Kryetari i Kuvendit Kombëtar kryen përkohësisht 
detyrën e Presidentit të Republikës deri në zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës. 
Në këtë rast, zgjedhjet për Presidentin e ri të Republikës duhet të shpallen jo më vonë se 
pesëmbëdhjetë ditë pas përfundimit të detyrës së Presidentit të mëparshëm të Republikës.
Kryetari i Asamblesë Kombëtare kryen përkohësisht detyrën e Presidentit të Republikës 
gjatë çdo mungese të Presidentit të Republikës.319

Përfundime
Kushtetuta nuk i kufizon kompetencat e Ushtruesit të Detyrës së Presidentit. Ky 
i fundit mund të gëzojë edhe të drejtat që burojnë nga funksioni i tij si Kryetar i 
Kuvendit, duke përfshirë të drejtën për të mbajtur post politik në një parti politike. 
Ai/Ajo mund të ushtrojë të gjitha kompetencat e Presidentit për aq kohë sa qëndron 
në këtë detyrë. Disa kufizime të kompetencave madje mund të shkelin Kushtetutën, 
ndërsa disa të tjera mund të jenë të mundshme në rast të ndryshimeve të ardhshme 
kushtetuese. Mungesa e dispozitave të qarta kushtetuese lë hapësirë për interpretim. 

Praktika kushtetuese e Kosovës është në përputhje me standardet ndërkombëtare, 
përderisa shumica e kushtetutave nuk përcaktojnë ndonjë kufizim të kompetencave 
të një ushtruesi të detyrës së presidentit, me përjashtim të Republikës Çeke dhe 
Estonisë. Megjithatë, disa çështje mbesin ende të parregulluara në Kushtetutë 
dhe lidhur me to ka nevojë për përmirësim në tekstin kushtetues. Dispozitat e 
Kushtetutës duhet të jenë të qarta dhe të pasqyrojnë pikëpamjen e Gjykatës 
Kushtetuese sa i përket fushëveprimit të kompetencave të Ushtruesit të Detyrës 
së Presidentit, dispozita praktike që përcaktojnë kornizën kohore për zgjedhjen e 
Presidentit të ri, si dhe të rregullojë raste të tjera të mungesës së Presidentit, përveç 
pamundësisë së përkohshme për të ushtruar kompetencat.

318 Kushtetuta e Portugalisë, në https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf
319 Kushtetuta e Sllovenisë.
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Rekomandime
Duke marrë parasysh zbrazëtirat kushtetuese, alternativat e mëposhtme do adresonin këto 
probleme:

(1) Kryerja e detyrave në rast të mungesës së përkohshme ose ndërprerjes së mandatit të 
Presidentit

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të përcaktojë shprehimisht se Kryetari i Kuvendit do 
të jetë Ushtruesi i Detyrës së Presidentit në rastet kur:

- Presidenti është përkohësisht i paaftë për të përmbushur detyrat e tij/saj;
- mandati i Presidentit përfundon dhe Kuvendi nuk e ka zgjedhur Presidentin e ri;
- Presidenti jep dorëheqjen;
- Presidenti shkarkohet nga detyra;
- në rast vdekjeje; ose
- për arsye të tjera posti i Presidentit mbetet i lirë.

Kjo dispozitë mund të plotësohet me përcaktimin e rregullave të mëposhtme:

a) Në rast të mungesës së përkohshme të Presidentit dhe nëse Presidenti nuk mund të 
rifillojë detyrën brenda gjashtë (6) muajve, Kuvendi duhet të fillojë menjëherë procedurën 
për zgjedhjen e Presidentit të ri;

b) Nëse mandati i Presidentit mbetet i lirë, Kuvendi duhet të fillojë menjëherë procedurat 
për zgjedhjen e Presidentit të ri.

(2) Përgjegjësitë dhe kompetencat e Ushtruesit të Detyrës së Presidentit

● Në rast të pamundësisë së ndryshimeve kushtetuese, Ushtruesi i Detyrës së Presidentit 
do të ushtrojë përgjegjësitë dhe kompetencat e Presidentit, por të drejtat e Ushtruesit të 
Detyrës do të jenë ato të cilat i takojnë sipas funksionit për të cilin është zgjedhur (Kryetarit 
të Kuvendit);

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të përcaktojë se: ‘Ushtruesi i Detyrës së Presidentit ka 
përgjegjësitë, kompetencat dhe funksionet e Presidentit’. Gjithashtu, kjo dispozitë mund të 
parashikojë që Kryetari i Kuvendit të betohet përpara se të pranojë funksionin e Ushtruesit 
të Detyrës së Presidentit;

● Një ndryshim alternativ kushtetues mund të realizohet përmes renditjes së përgjegjësive 
dhe kompetencave të Ushtruesit të Detyrës së Presidentit, gjatë kohës kur Presidenti 
përkohësisht nuk është në gjendje të ushtrojë detyrat e tij, ose në rastet kur pozita mbetet 
e lirë.

Këto alternativa mund të pasqyrohen në Kushtetutë, ose në legjislacionin përkatës, p.sh. 
Ligjin për Presidentin apo Rregulloren e Kuvendit.





Kushtetuta parasheh se “shkelja e rëndë” e Kushtetutës është një nga arsyet e 
shkarkimit të Presidentit, mirëpo nuk përcakton kuptimin e këtij termi. Kuptimi 
varet nga interpretimi i Gjykatës Kushtetuese e cila, pasi vlerëson faktet e secilit 
rast, konstaton nëse ka pasur shkelje dhe e përcakton nëse ajo shkelje ishte e rëndë. 
Përderisa shumë vende të tjera ndjekin të njëjtin model, do të ishte e dobishme që, 
Kushtetuta ose ligji, të përcaktojnë një prag apo disa kritere që e bëjnë serioze një 
shkelje kushtetuese.

Çfarë përbën një shkelje 
të rëndë të Kushtetutës 

nga Presidenti?

XI



168

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së KosovësÇështja

Kuvendi mund të shkarkojë Presidentin 
nëse (i) Presidenti është dënuar për 
kryerjen e një krimi të rëndë; (ii) 
Presidenti nuk është i aftë për të ushtruar 
përgjegjësitë për shkak të sëmundjes së rëndë; ose (iii) nëse Gjykata Kushtetuese 
(“Gjykata”) ka përcaktuar se Presidenti ka bërë shkelje të rëndë të Kushtetutës.320 
Procedura e shkarkimit të Presidentit iniciohet me kërkesën e deputetëve të 
Kuvendit drejtuar Gjykatës. Nëse Gjykata konstaton se Presidenti ka bërë shkelje 
të rëndë të Kushtetutës, atëherë Kuvendi mund ta shkarkojë Presidentin me dy të 
tretat (2/3) e votave të të gjithë deputetëve të tij.321

Kushtetuta nuk e përcakton se çka përbën shkelje të rëndë të Kushtetutës. Ajo nuk 
i jep as Kuvendit kompetencën për të përcaktuar këtë term me ligj.322 Kështu, i 
mbetet Gjykatës që të interpretojë nëse një shkelje e caktuar e Kushtetutës është e 
rëndë, bazuar në faktet e secilit rast.323

Kjo zbrazëti kushtetuese sjell nevojën për ndryshime të mundshme kushtetuese që 
do të adresonin çështjet e mëposhtme:

(i) nëse shkelja e rëndë e kryer nga Presidenti i referohet vetëm rolit të Presidentit 
dhe kompetencave të veta kushtetuese;

(ii) nëse Kushtetuta duhet të përcaktojë kriteret për kategorizimin e shkeljes së 
rëndë të kryer nga Presidenti apo të parashikojë një përkufizim të hollësishëm se 
çka nënkupton ky term.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 91 [Shkarkimi i Presidentit]

1. Presidenti i Republikës së Kosovës mund të shkarkohet nga Kuvendi nëse ai/ajo është 
dënuar për kryerjen e krimit të rëndë ose nëse ajo/ai nuk është i/e aftë për të ushtruar 
përgjegjësitë e këtij posti për shkak të sëmundjes së rëndë ose nëse Gjykata Kushtetuese 
ka përcaktuar se ajo/ai ka bërë shkelje të rëndë të Kushtetutës. 
2. Procedura për shkarkimin e Presidentit të Republikës së Kosovës mund të iniciohet 
nga një e treta (1/3) e deputetëve të Kuvendit, të cilët nënshkruajnë një peticion, i cili 
shpjegon arsyet për shkarkim. Në rast se peticioni supozon sëmundjen e rëndë, Kuvendi 
do të kërkojë mendimin e konsiliumit mjekësor për gjendjen shëndetësore të Presidentit. 
Në rast se peticioni supozon ndonjë shkelje të rëndë të Kushtetutës, peticioni duhet t’i 

320 Kushtetuta e Kosovës, neni 91.
321 Detajet e mëtejshme janë përcaktuar në nenin 113(6) të Kushtetutës, nenet 44 dhe 45 të Ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën 
 Kushtetuese, në https://gjk-ks.org/çp-content/uploads /2017/11/LIGJI-PËR-GJYKATËN-KUSHTETUESE-TË-REPUBLIKËS 
 SË-KOSOVËS.pdf ; dhe rregullin 75 [Kërkesa në bazë të nenit 113 (6) të Kushtetutës dhe neneve 44 dhe 45 të Ligjit] të 
 Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese nr. 01/2018, 13 qershor 2018, në https://gjk- ks.org/çp-content/up
 loads/2018/06/rregullore_e-_punes_gjkk_ang_2018.pdf .
322 Kushtetuta e Kosovës, neni 91.
323 Ibid.

Kushtetuta nuk e definon se çka paraqet 
shkelja “e rëndë” e Kushtetutës.
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dorëzohet menjëherë Gjykatës Kushtetuese, e cila vendosë për këtë çështje brenda shtatë 
(7) ditësh nga marrja e peticionit. 
3. Nëse Presidenti i Republikës së Kosovës është dënuar për ndonjë krim të rëndë ose kur 
nëse Kuvendi, në pajtim me këtë nen, konstaton që Presidenti nuk është i aftë të ushtrojë 
përgjegjësitë e tij/saj për shkak të sëmundjes së rëndë ose nëse Gjykata Kushtetuese 
konstaton se ajo/ai ka bërë shkelje të rëndë të Kushtetutës, Kuvendi mund të shkarkojë 
Presidentin me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë deputetëve të tij.

Neni 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara]

6. Tridhjetë (30) a më shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës, janë të autorizuar të 
ngrenë çështjen nëse Presidenti i Republikës së Kosovës ka kryer shkelje serioze të 
Kushtetutës.324

Ligji Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës

Neni 44 [Saktësimi i kërkesës]

1. Në kërkesën e ngritur në pajtim me nenin 113, paragrafi 6 të Kushtetutës, ndër të tjera, 
paraqiten informatat e mëposhtme: 
1.1. përshkrimin e fakteve për shkeljen e pretenduar(supozuar); 
1.2. dispozitat konkrete të Kushtetutës për të cilat pretendohet se i ka shkelur Presidenti; 
dhe 
1.3 paraqitjen e provave mbi të cila mbështetet pretendimi për shkeljen e rëndë të 
Kushtetutës nga Presidenti i Republikës.

Neni 45 [Afatet]

Kërkesa duhet të parashtrohet brenda afatit prej tridhjetë (30) ditëve që nga dita kur 
shkelja e pretenduar kushtetuese nga ana e Presidentit është bërë publike.325

Rregullorja e Punës e Gjykatës Kushtetuese Nr. 01/2018

Rregulli 75

(1) Kërkesa, e parashtruar sipas këtij rregulli, duhet të përmbushë kriteret e përcaktuara 
në nenin 113.6 të Kushtetutës dhe me nenet 44 dhe 45 të Ligjit. 
(2) Kërkesa, e bërë sipas këtij rregulli, duhet, inter alia, të paraqesë informatat e 
mëposhtme: (a) përshkrimin e fakteve për shkeljen e pretenduar; (b) dispozitat konkrete 
të Kushtetutës për të cilat pretendohet se i ka shkelur Presidenti i Republikës së Kosovës; 
dhe (c) paraqitjen e provave mbi të cila mbështetet pretendimi për shkeljen e rëndë të 
Kushtetutës nga Presidenti i Republikës së Kosovës. 
(3) Pas paraqitjes së kërkesës në pajtim këtë rregull, Gjykata menjëherë njofton Presidentin 
e Republikës së Kosovës dhe i dërgon një kopje të kërkesës jo më vonë se tre (3) ditë nga 
paraqitja e saj në Gjykatë. 

324 Kushtetuta e Kosovës.
325 Ligji Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, në https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?
 ActID=2614 .
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(4) Gjykata i kërkon Presidentit të Republikës së Kosovës që t’i përgjigjet kërkesës brenda 
pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita kur kërkesa i dërgohet Presidentit të Republikës së 
Kosovës, përveç rastit kur tregohet një arsye e mirë për një përgjigje të mëvonshme dhe 
kur jepet leja përkatëse.  
(5) Gjykata urdhëron ndërprerjen e procedurave të iniciuara në pajtim këtë rregull në 
rast se para nxjerrjes së vendimit të saj, Presidenti i Republikës së Kosovës ka dhënë 
dorëheqje ose ka ndërprerë mandatin e tij/ saj. 
(6) Në rast se pala e autorizuar e tërheq kërkesën, Presidenti i Republikës së Kosovës 
mund të kërkojë nga Gjykata të vazhdojë me procedurën dhe të nxjerrë vendim. Një 
kërkesë e tillë do të vendoset nga Gjykata me shumicën e gjyqtarëve. 
(7) Kërkesa sipas këtij rregulli duhet të dorëzohet brenda tridhjetë (30) ditësh nga dita 
kur shkelja e pretenduar kushtetuese nga ana e Presidentit është bërë publike.326

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Gjykata Kushtetuese ka trajtuar këtë çështje në Rastin KI47/10.327 Ajo vlerësoi 
nëse Presidenti i vendit ka bërë shkelje të rëndë të Kushtetutës, duke mbajtur 
njëkohësisht funksionin e kryetarit të një partie politike - Lidhjes Demokratike 
të Kosovës (LDK). Në lidhje me këtë çështje, është i rëndësishëm edhe Opinioni 
nr. 959/2019 i Komisionit të Venecias i cili vlerësoi nëse veprimet e Presidentit të 
Shqipërisë përbëjnë shkelje të rëndë të Kushtetutës.

Në rastin KI47/10, Gjykata konstatoi se mbajtja e funksionit të partisë politike 
përderisa i njëjti person mban postin e Presidentit, përbën shkelje të rëndë të 
Kushtetutës. Megjithatë, ajo nuk përcaktoi një kriter specifik për të vlerësuar nëse 
një shkelje e Kushtetutës është e rëndë.328 Kështu, ajo e vlerëson seriozitetin e një 
shkeljeje të Kushtetutës, nga rasti në rast, në bazë të fakteve në dispozicion.

Qasja e Gjykatës është në përputhje me 
arsyetimin e Gjykatës Kushtetuese të Lituanisë 
në rastin e ish-presidentit Rolandas Paksas. 
Gjykata Lituaneze argumentoi se vlerësimi 
ligjor i fakteve të çështjes, përcaktimi nëse 

këto fakte vërtetojnë shkelje të Kushtetutës dhe, për më tepër, nëse një shkelje 
përbën shkelje të rëndë apo serioze, hyn në kompetencën ekskluzive të Gjykatës 
Kushtetuese. Më tej, kjo gjykatë vuri në dukje se as Kuvendi dhe as ndonjë organ 
apo zyrtar tjetër nuk është i autorizuar me kushtetutë të përcaktojë se çfarë përbën 
shkelje të rëndë.

326 Rules of Procedure of the Constitutional Court of the Republic of Kosovo No. 01/2018, 13 June 2018., at 
 https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2018/06/rregullore_e-_punes_gjkk_ang_2018.pdf
327 Rasti KI47/10.
328 Ibid., faqe 12.

Gjykata nuk ofroi një 
përkufizim të qartë të shkeljes 
së rëndë të Kushtetutës.
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Si burim tjetër relevant shërben edhe vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Koresë 
së Jugut për shkarkimin e Presidentit të Republikës së Koresë (Park Geun-Hye). 
Gjykata vlerësoi se Presidenti ka bërë shkelje të rëndë të Kushtetutës, pasi që 
ishte përfshirë në aktivitete të korrupsionit politik. Prandaj, shkarkimi i tij ishte i 
domosdoshëm për ruajtjen e rendit kushtetues të vendit.329

Pavarësisht se nuk ofron një përkufizim 
konkret, Gjykata Kushtetuese e 
Kosovës bën dallimin midis shkeljes së 
rëndë dhe asaj teknike të Kushtetutës. 
Në arsyetimin e Gjykatës nga Rasti 
KI47/10 citohet:

69. […] Duke pasur parasysh kompetencat 
e konsiderueshme të dhëna në bazë të 
Kushtetutës, është e arsyeshme që publiku të supozojë se Presidenti i tyre, ‘që përfaqëson 
unitetin e popullit’ dhe jo një fragment apo interes partiak, do të përfaqësojë të gjithë ata. 
Çdo qytetar i Republikës gëzon të drejtën që të sigurohet nga paanshmëria, integriteti dhe 
pavarësia e Presidentit. Kjo për më tepër, kur ai ushtron zgjedhje politike si kur zgjedh 
kandidatë konkurrentë nga koalicione të mundshme për t’u zgjedhur Kryeministër.330

70. Opinioni i Gjykatës është se kjo nuk mund të ndodhë kur Presidenti ende mban post 
shumë të lartë në një nga partitë politike më të njohura në vend dhe arrin në përfundimin 
se Presidenti ka kryer shkelje serioze të Kushtetutës sipas Nenit 88.2 të Kushtetutës duke 
vazhduar të lejojë vetveten të figurojë i regjistruar si Kryetar i LDK-së.331

Rasti i Rolandas Paksas:

Më 23 dhjetor 2003, Parlamenti (Seimas) i Lituanisë miratoi një rezolutë “Për 
formimin e Komisionit të Posaçëm Hetimor’, mbi bazën e së cilës u krijua një 
Komision i Posaçëm Hetimor për hetimin e arsyeshmërisë dhe seriozitetit të akuzave 
të ngritura kundër Presidentit të Republikës, Rolandas Paksas dhe për të arritur në 
një përfundim lidhur me propozimin për fillimin e procedurës së shkarkimit.332

Më 19 shkurt 2004, Komisioni i Posaçëm Hetimor arriti në përfundimin se akuzat 
e ngritura kundër Presidentit të Republikës Rolandas Paksas janë të bazuara dhe 
mjaftueshëm serioze sa për të nisur procedurën e shkarkimit.333

Më 19 shkurt 2004, Seimas miratoi Rezolutën “Për fillimin e procedurës së 
shkarkimit të Presidentit të Republikës, Rolandas Paksas”, me ç’rast vendosi të nisë 
329 Rasti i shkarkimit të Presidentes (Park Geun-hye), në http://search.ccourt.go.kr/xmlFile/0/010400/2017/pdf/e2016n1_1.pdf?
 msclkid=2d21c562b4c211ecbf04e9563aaabe1d 
330 Rasti nr. KI47/10.
331 Ibid.
332 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Lituanisë, lidhur me pajtueshmërinë e veprimeve të Presidentit të Republikës së 
 Lituanisë, Rolandas Paksas, kundër të cilit është ngritur procedura e shkarkimit, me Kushtetutën e Republikës së Lituanisë, 
 Rasti nr. 14/04, 31 mars 2004, në https://lrkt.lt/en/court-acts/search /170/ta1263/përmbajtja
333 Rasti nr. 14/04, par. 4.

Gjatë vlerësimit nëse një shkelje e 
Kushtetutës është shkelje teknike apo 
e rëndë, Gjykata duhet të vlerësojë 
ndikimin e vendimit të Presidentit në 
besimin e publikut ndaj Presidentit.
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procedurën për shkarkimin e Presidentit.  Akuzat ndaj tij ishin si më poshtë:

(i) Rolandas Paksas, gjatë kohës së mbajtjes së postit të Presidentit të Republikës, 
kur nuk kishte të drejtë të ndërmerrte ose të kishte ndonjë angazhim që është 
në papajtueshmëri me interesat e kombit dhe të shtetit të Lituanisë në favor të 
personave privat, ndërmori veprime të tilla në favor të Jurij Borisovit dhe, i ndikuar 
nga ky i fundit, kishte vepruar në favor të interesave të atij personi privat, kundër 
interesave të Kombit dhe të Shtetit të Lituanisë, gjatë mbajtjes së funksionit të 
Presidentit të Republikës së Lituanisë;

(ii) Rolandas Paksas, gjatë kohës që mbante postin e Presidentit të Republikës, nuk 
ruajti sekretet shtetërore;

(iii) Rolandas Paksas, duke mbajtur postin e Presidentit të Republikës, ka shfrytëzuar 
statusin e tij duke u dhënë urdhra të paligjshëm këshilltarëve të tij dhe me veprime 
të tjera ka ushtruar ndikim të paligjshëm në vendimet e personave privat dhe 
subjekteve ekonomike private në fushën e marrëdhënieve pronësore;

(iv) Rolandas Paksas, gjatë kohës që mbante postin e Presidentit të Republikës, nuk 
ka bashkërenduar interesat publike dhe private në aktivitetet e tij;

(v) Rolandas Paksas, gjatë kohës që mbante postin e Presidentit të Republikës, 
diskreditoi autoritetin publik;

(vi) Rolandas Paksas, gjatë kohës që mbante postin e Presidentit të Republikës, ka 
dhënë urdhra të paligjshëm për këshilltarët e tij dhe nuk ka marrë asnjë masë për 
të parandaluar keqpërdorimin e detyrave zyrtare të disa prej këshilltarëve të tij.334

Neni 74 i Kushtetutës së Lituanisë rregullon procedurën e shkarkimit dhe përcakton 
se “Për një shkelje të rëndë të Kushtetutës, për shkelje të betimit ose pas zbulimit 
të kryerjes së një krimi, Seimas mundet, me një shumicë prej 3/5 e votave të të 
gjithë anëtarëve të Seimas, të largojë nga detyra Presidentin e Republikës, Kryetarin 
dhe gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Kryetarin dhe gjyqtarët e Gjykatës Supreme, 
Kryetarin dhe gjyqtarët e Gjykatës së Apelit, si dhe anëtarët e Seimas, ose mund 
të revokojë mandatin e një anëtari të Seimas. Kjo realizohet në përputhje me 
procedurat e shkarkimit, të cilat përcaktohen nga Statuti i Seimas.”335

Gjykata Kushtetuese e Lituanisë vendosi se:

(i) Veprimet e Presidentit të Republikës së Lituanisë, Rolandas Paksas, kur ai, me 
Dekretin nr. 40 të datës 11 prill 2003, në mënyrë të paligjshme i dha shtetësinë e 
Republikës së Lituanisë Jurij Borisovit, në këmbim të mbështetjes financiare dhe 
formave të tjera të mbështetjes të ofruara nga ky i fundit, janë në kundërshtim me 
Kushtetutën e Lituanisë. Me këto veprime, Presidenti i Lituanisë, Rolandas Paksas, 
ka shkelur rëndë Kushtetutën;336

334 Ibid., para. 7.
335 Ibid., seksioni II
336 Rasti nr. 14/04, konkluzioni (1).
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(ii) Veprimet e Presidentit të Republikës së Lituanisë, Rolandas Paksas, me anë të së 
cilave ai me vetëdije e njoftoi Jurij Borisovin se institucionet e rendit dhe ligjit po 
kryenin një hetim operacional mbi të dhe po përgjonin bisedat e tij telefonike, janë 
në kundërshtim me Kushtetutën e Lituanisë. Me këto veprime, Presidenti i Lituanisë, 
Rolandas Paksas, ka shkelur rëndë Kushtetutën e Republikës së Lituanisë;337

(iii) Veprimet e Presidentit të Republikës së Lituanisë, Rolandas Paksas, me anë të 
së cilave ai, me qëllim të mbrojtjes së interesave pronësore të personave privat të 
afërt me të, duke shfrytëzuar statusin e tij, i dha urdhër këshilltarit të tij, Visvaldas 
Rackauskas, që duke shfrytëzuar pozitën zyrtare, të përpiqet të ndikojë nëpërmjet 
institucioneve të rendit dhe ligjit në vendimet e udhëheqësve dhe aksionarëve të 
shoqërisë ‘žemaitijos keliai’ UAB në lidhje me transferimin e aksioneve te personat 
e afërt me Presidentin Paksas, dhe veprimet me anë të së cilave ai, në vitin 2003, 
me qëllim të mbrojtjes së interesave pronësore të personave privat të afërt me 
të, duke shfrytëzuar statusin e tij, ushtroi ndikim në vendimet e udhëheqësve 
dhe aksionarëve të shoqërisë ‘žemaitijos keliai’ UAB në lidhje me transferimin e 
aksioneve te personat e afërt me Presidentin Paksas, ka shkelur rëndë Kushtetutën 
e Republikës së Lituanisë;338

(iv) Deklaratat e bëra publikisht nga Presidenti i Republikës së Lituanisë, Rolandas 
Paksas, gjatë takimeve të tij me banorët e Kretingës më 26 nëntor 2003, të Alytus 
më 1 dhjetor 2003 dhe të Telšiai më 15 dhjetor 2003, në lidhje me konkluzionet 
e Komisionit të Përkohshëm të Seimas për Hetimin e Kërcënimeve të Mundshme 
ndaj Sigurisë Kombëtare Lituaneze, nuk janë në kundërshtim me Kushtetutën e 
Republikës së Lituanisë.339

Fragmentet relevante të këtij aktgjykimi theksojnë:

8. Kushtetuta do të cenohej rëndë në rastet kur Presidenti i Republikës, me veprimet e tij, e 
mbante detyrën me keqbesim, nuk vepronte për interesat e kombit dhe shtetit, por interesat 
e tij personale, ato të personave privatë ose grupeve të tyre; vepronte për qëllime dhe 
interesa të papajtueshme me Kushtetutën, ligjet dhe interesat publike, si dhe me vetëdije nuk 
ka përmbushur detyrat e përcaktuara me Kushtetutë dhe ligje për Presidentin e Republikës.

9. Siç u përmend më lart, sipas Kushtetutës, 
vetëm Gjykata Kushtetuese gëzon 
kompetencat për të vendosur nëse veprimet 
konkrete të Presidentit të Republikës janë 
në kundërshtim me Kushtetutën, pra nëse 
Presidenti i Republikës ka shkelur Kushtetutën; Kushtetuta nuk parashikon kompetenca të 
tilla për Seimas. Pasi që Seimas nuk ka kompetenca për të marrë një vendim nëse Presidenti 
i Republikës ka shkelur Kushtetutën, ajo gjithashtu nuk ka kompetenca kushtetuese për të 
vendosur nëse Presidenti i Republikës ka shkelur rëndë Kushtetutën. Vërtetimi i shkeljes 
së Kushtetutës është çështje e vlerësimit juridik e jo politik, prandaj çështjet juridike, fakti 
337 Ibid., konkluzioni (2).
338 Ibid., konkluzioni (3).
339 Ibid., konkluzioni (4).

Vetëm Gjykata Kushtetuese mund të 
vërtetojë faktin e shkeljes së rëndë të 
Kushtetutës. 



174

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së KosovësÇështja

i shkeljes së Kushtetutës, pra edhe i shkeljes së rëndë të Kushtetutës, mund të vërtetohen 
vetëm nga institucionet e pushtetit gjyqësor, në këtë rast Gjykata Kushtetuese. Interpretimi 
se gjoja Seimas mund të vërtetonte faktin e shkeljes së rëndë të Kushtetutës, do të ishte i 
pabazuar në Kushtetutë, pasi kjo do të nënkuptonte që çështja juridike nëse Presidenti i 
Republikës ka shkelur Kushtetutën, apo nëse ka bërë shkelje të rëndë kushtetuese, mund të 
vendoset jo nga një institucion i pushtetit gjyqësor, siç është Gjykata Kushtetuese, e cila, si 
të gjitha gjykatat e tjera, është formuar mbi baza profesionale, por nga Seima, një institucion 
i pushtetit shtetëror, i cili në natyrën dhe thelbin e saj është institucion i karakterit politik, 
në vendimet e të cilit pasqyrohet vullneti politik i shumicës së anëtarëve të Seimas dhe 
vendimet e të cilës bazohen në marrëveshje e kompromise të ndryshme politike.

Është evidente se Seimasi, një institucion me karakter politik, nuk mund të 
vendosë nëse Presidenti i Republikës ka shkelur Kushtetutën, apo nëse shkelja e 
Kushtetutës është e rëndë. Pra, ajo nuk mund të vendosë lidhur me një çështje 
juridike. Përndryshe, konstatimi i faktit të shkeljes së Kushtetutës si dhe ai i 
shkeljes së rëndë të Kushtetutës mund të mbështetet në argumente politike, ndërsa 
përgjegjësia kushtetuese e Presidentit të Republikës mund të lindë nga deklarimi 
i bazuar në argumente politike, se Kushtetuta është shkelur rëndë. Kushtetuta 
përcakton se, vetëm Gjykata Kushtetuese ka kompetencat për të vendosur nëse 
Presidenti i Republikës ka shkelur Kushtetutën dhe nëse ajo është shkelje e rëndë 
e Kushtetutës. Kushtetuta nuk i njeh kompetenca të tilla as Seimës, as ndonjë 
institucioni apo zyrtari tjetër shtetëror.

Duhet theksuar se rregullimi kushtetues sipas të cilit vetëm Gjykata Kushtetuese 
gëzon kompetencat për të vendosur nëse Presidenti i Republikës ka shkelur 
rëndë Kushtetutën është një garanci kushtetuese për Presidentin e Republikës se 
përgjegjësia kushtetuese, si dhe largimi nga funksioni për shkak të një shkeljeje të 
rëndë kushtetuese, nuk do të zbatohet ndaj tij në mënyrë të paarsyeshme.340

Shkarkimi i Presidentes Koreane Park Geun-hye:

Gjykata e Koresë kishte përfunduar se veprimet e Presidentes ishin shkelje e rëndë 
e Kushtetutës.

Fragmentet relevante të këtij aktgjykimi theksojnë:

B. Pesha e Shkeljes së Kushtetutës ose Ligjit

Neni 53 Seksioni 1 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, parasheh se Gjykata 
Kushtetuese vendos që Presidenti të shkarkohet nga detyra “kur ekziston një bazë 
e vlefshme për inicimin e procedurave për shkarkimin e tij”. Meqenëse vendimi për 
të shkarkuar një President nga funksioni do të privonte legjitimitetin demokratik 
të deleguar përmes zgjedhjeve nga zgjedhësit e Presidentit, ky vendim po ashtu 
mund të sjellë humbje të konsiderueshme kombëtare si pasojë e ndërprerjes së 
funksioneve shtetërore dhe kaosit politik. Për këtë arsye, vendimi duhet të merret 
340 Ibid., Kreu III.
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me maturi. “Ekzistenca e një baze të 
vlefshme për inicimin e procedurave për 
shkarkimin e tij” nënkupton ekzistencën 
e një shkeljeje të rëndë të Kushtetutës ose 
ligjit, të mjaftueshme për të justifikuar 
shkarkimin e Presidentit nga detyra.

Vendimi nëse pesha e një shkeljeje të Kushtetutës ose ligjit është e mjaftueshme për 
të justifikuar shkarkimin e Presidentit nga detyra, mund të vështrohet nga pikëpamja 
se procedura e shkarkimit është sistem i krijuar për të mbrojtur Kushtetutën dhe 
se vendimi për të larguar një President nga detyra e privon atë nga besimi publik 
që i është dhënë atij ose asaj. Nga pikëpamja që procedura e shkarkimit është 
një procedurë që në fund të fundit i kushtohet mbrojtjes së Kushtetutës, vendimi 
për shkarkimin e Presidentit nga detyra mund të justifikohet vetëm kur shkelja e 
ligjit nga Presidenti ka një rëndësi të tillë në drejtim të mbrojtjes së Kushtetutës, 
në masën që kërkohet largimi i tij nga detyra për të rivendosur rendin e dëmtuar 
kushtetues. Ndërkohë, nga pikëpamja se Presidenti është institucion përfaqësues të 
cilit publiku i ka dhënë drejtpërdrejt legjitimitetin demokratik, një bazë e vlefshme 
për të shkarkuar Presidentin mund të gjendet vetëm kur Presidenti, duke shkelur 
ligjin, ka tradhtuar besimin e publikut deri në atë masë, sa një besim i tillë publik 
i dhënë Presidentit duhet të humbet përpara përfundimit të mandatit presidencial.

C. Si përfundim, veprimet e Presidentes me të cilat ka shkelur Kushtetutën dhe 
ligjin, janë tradhti ndaj besimit të popullit dhe duhet të cilësohen si shkelje të rënda 
të ligjit, që janë të pafalshme nga këndvështrimi i mbrojtjes së Kushtetutës. Duke 
qenë se me anë të shkeljeve të rënda të ligjit nga ana e Presidentes krijohet ndikim 
negativ në rendin kushtetues, ne besojmë se përfitimet e mbrojtjes së Kushtetutës 
me shkarkimin e Presidentes, të cilës i është veshur drejtpërdrejt legjitimiteti 
demokratik nga populli, balancojnë në masë të madhe humbjen kombëtare që do të 
pësohej me shkarkimin e saj.

D. Opinioni mbi pretendimet lidhur me procedurën e shkarkimit

[…] (1) Kushtetuta e cila është aktualisht në fuqi, parasheh se Gjykata Kushtetuese, 
jo Asambleja Kombëtare, ka juridiksion mbi procedurën e shkarkimit të Presidentit 
(neni 111 Seksioni 1 pika 2). Kjo mund të interpretohet si respektim i parimit të 
shtetit të së drejtës. Qëllimi i procedurës së shkarkimit qëndron në vendosjen e 
rendit kushtetues duke larguar nga detyra zyrtarët publikë që kanë shkelur ligjin. 
Gjykata Kushtetuese vendos për shkarkimin e Presidentit, atëherë kur Presidenti 
shkel Kushtetutën ose ligjin në masë aq të madhe, sa që, nga këndvështrimi 
i mbrojtjes së Kushtetutës, nuk lejohet që Presidenti të qëndrojë më në detyrë, 
ose kur Presidenti ka humbur të drejtën për të administruar punët e shtetit për 
shkak se ka tradhtuar besimin e popullit (shih gjithashtu 2004Hun-Na1, 14 maj 
2004). Lidhur me atë nëse ka pasur një ‘shkelje të rëndë të ligjit, të mjaftueshme 

Përfitimet nga shkarkimi i 
Presidentit duhet të tejkalojnë në 
masë të madhe humbjen kombëtare 
të shkaktuar nga shkarkimi.
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sa për të justifikuar shkarkimin e Presidentit nga detyra’, kjo çështje nuk është 
përfundimtare, pasi që për të vendoset bazuar në konsideratat e përgjithshme jo 
vetëm të detajeve dhe përmbajtjes së “shkeljeve të ligjit nga Presidenti’ në një rast 
konkret dhe kuptimi dhe përmbajtja e rendit kushtetues që cenohet me këtë, por 
edhe kohën gjatë së cilës zhvillohet procedura e shkarkimit të tij; vlerat dhe rendin 
e ardhshëm kushtetues që ne kërkojmë të ndërtojmë; historinë e demokracisë dhe 
mjedisin politik, ekonomik, social e kulturor; si dhe ndërtimin e sentimentit ligjor 
të popullit për mbrojtjen e Kushtetutës.

E. Konkluzioni.

[…] Siç u përmend në opinionin e Gjykatës, sjellja kriminale e Presidentes 
përbën shkelje të rëndë të Kushtetutës dhe ligjit, pavarësisht pozicionit të saj si 
‘ekzistencë simbolike që personifikon respektimin dhe sundimin e ligjit’ ndaj gjithë 
publikut. Hedhja poshtë e kërkesës për shkarkim do të shkaktonte shqetësime për 
korrupsionin politik, duke përfshirë marrëveshjet e fshehta të qeverisë me bizneset, 
përhapjen e mëtejshme të korrupsionit dhe lëshimin e rrënjëve. Kjo jo vetëm që 
ndikon negativisht në rendin aktual kushtetues, por gjithashtu bie ndesh me vlerat 
ideologjike të ndjekura nga Kushtetuta e Republikës së Koresë dhe bie ndesh 
me ‘dëshirën publike për një shoqëri të drejtë dhe etike’, të pasqyruar në Ligjin e 
Kërkesave të Paarsyeshme dhe Ryshfetit.

Nisur nga këto fakte, si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese i cili ka për detyrë të 
shqyrtojë këtë kërkesë për shkarkim, nuk mbeti zgjidhje tjetër veçse të vendosë në 
favor të shkarkimit të Presidentes nga detyra. Ky vendim u mor për të mbrojtur 
rendin kushtetues të bazuar në parimin themelor të demokracisë liberale, për të 
vendosur drejtësinë dhe për t’i dhënë fund korrupsionit politik, si p.sh. ndërhyrjes 
së ndihmësve jozyrtarë në çështjet shtetërore, shpërdorimit të autoritetit nga 
Presidentja, bashkëpunimi i qeverisë me konglomeratet biznesore, për popullin e 
Koresë dhe brezat tanë të ardhshëm.341

Opinioni i Komisionit të Venecias
Komisioni i Venecias shqyrtoi nëse veprime të caktuara të një presidenti do të 
përbënin shkelje të rëndë kushtetuese. Konkretisht, në Opinionin e tij nr. 959/2019 
(“Opinioni”) Komisioni trajtoi kompetencat e Presidentit të Shqipërisë për të 
caktuar datat e zgjedhjeve dhe vlerësoi nëse veprimet e tij gjatë ushtrimit të këtyre 
kompetencave përbënin shkelje të rëndë kushtetuese për çka mund të iniciohej 
procedura e shkarkimit.342

341 Rasti i shkarkimit të Presidentes (Park Geun-hye).
342 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias. Shqipëria-Projekt opinion për pushtetet/kompetencat 
 e presidentit për të caktuar datat e zgjedhjeve në një sistem parlamentar, miratuar nga Komisioni i Venecias në Takimin e 
 120-të plenar, Venecia, 11-12 tetor 2019, Opinioni Nr. 959/2019,     CDL-AD(2019)019, 14 tetor 2019, në 
 https://ççç.venice.coe.int/çebforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)019-e .
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Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë iu referua Komisionit për të kërkuar opinion 
lidhur me këtë çështje, duke kërkuar këshilla në kuadër të një procedure që ishte 
në zhvillim për shkarkimin e Presidentit të Shqipërisë, për shkak të anulimit/
shtyrjes së zgjedhjeve vendore. Në vlerësimin e shtrirjes së një shkeljeje të rëndë 
të Kushtetutës, Komisioni i Venecias u bazua në këto kritere: (i) nëse akuza ndaj 
presidentit është në shërbim të unitetit të popullit; (ii) nëse rrethanat e çështjes 
janë të një natyre serioze për të justifikuar fillimin e procedurës së shkarkimit të 
presidentit; dhe (iii) edhe në rastet kur konfirmohet një shkelje e rëndë, kjo nuk 
duhet të rezultojë domosdoshmërisht në një kërkesë për shkarkimin e Presidentit.343

Fragmentet e mëposhtme nga ky Opinion janë të një rëndësie të veçantë:

93. Kështu, edhe nëse konstatohen ‘shkelje 
të rënda të Kushtetutës’ (Kushtetuta përdor 
shumësin), Seanca Plenare gjithashtu 
merr parasysh mundësinë e shkarkimit 
të Presidentit dhe të përmbajtjes nga një 
veprim i tillë. Komisioni i Venecias nuk mund të këshillojë për këtë çështje, por do t’i 
mbetet seancës plenare të Kuvendit që të vendosë nëse shkarkimi do të zvogëlonte apo 
rriste tensionet dhe në fund do t’i shërbente apo do të prishte objektivin e kontrollit dhe 
bilancit të ndërsjellë, në një situatë ku Parlamenti dhe të gjitha bashkitë dominohen nga një 
parti.

94. Në përgjigje të kërkesës së Kryetares së Kuvendit të Shqipërisë për një opinion, Komisioni 
i Venecias vendosi se, në mungesë të një dispozite ligjore për këtë çështje, Presidenti mund 
të anulojë zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore në një situatë në të cilën plotësohen 
kriteret për marrjen e masave të jashtëzakonshme. Edhe atëherë Presidentit i nevojitet një 
bazë ligjore specifike – ad hoc – për të shtyrë zgjedhjet.

95. Ky konkluzion mbështetet nga rregulli i përgjithshëm interpretues, sipas të cilit 
rregullimi në mënyrë shprehimore i kompetencave të jashtëzakonshme në Kushtetutë dhe 
ligje kufizon përdorimin e çdo kompetence plotësuese të pashkruar të jashtëzakonshme në 
situata shumë të jashtëzakonshme; para së gjithash për situatat e pamundësisë faktike ose 
juridike të cilat nuk parashikohen shprehimisht me ligjin për gjendjen e jashtëzakonshme. 
Anulimi i zgjedhjeve është i mundur vetëm në situata që plotësojnë kërkesat për shpalljen 
e gjendjes së jashtëzakonshme. Megjithatë, në këtë rast nuk janë respektuar rregullat 
kushtetuese në fuqi për situatat e jashtëzakonshme. Nuk kishte as një konsensus politik, i 
cili do të lejonte krijimin e një baze ligjore ad hoc.

96. Anulimi i zgjedhjeve prek gjithashtu të drejtat zgjedhore të njohura nga instrumentet 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe zbatimi i thjeshtë i actus contrarius parandalohet 
nga kërkesa e proporcionalitetit të çdo ndërhyrjeje.

97. Mungesa e një baze juridike dhe ekzistimi i alternativave (shtyrja e zgjedhjeve sipas 
masave të jashtëzakonshme nga neni 170 i Kushtetutës ose rifillimi i dialogut politik pas 

343 Ibid.

Pyetja kryesore është: 
A do t’i shërbente unitetit të popullit 
inicimi i shkarkimit të Presidentit?
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zgjedhjeve) e bëjnë ndërhyrjen në të drejtat elektorale jo proporcionale.

98. Bojkoti zgjedhor nga partitë politike, edhe nëse ato përfaqësojnë një shumicë të 
elektoratit, nuk mund të pengojë mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta. Përndryshe, këto parti 
do të fitonin fuqi për të penguar plotësisht çdo palë zgjedhje.

99. I takon Kuvendit dhe në fund Gjykatës Kushtetuese të përcaktojë nëse anulimi, më 
pas shtyrja e zgjedhjeve lokale përbën shkelje të Kushtetutës dhe nëse shkelja është e një 
karakteri të rëndë, që do të lejonte shkarkimin e Presidentit.

100. Siç përcaktohet në këtë Opinion, një 
sërë faktorësh tregojnë se shkelja mund 
të mos kenë qenë e një karakteri të tillë 
që do përbënte shkelje të rëndë. Kjo ka të 
bëjë veçanërisht me thirrjet e Presidentit 
për dialog, pritshmërinë se shtyrja e 
zgjedhjeve do të kontribuonte në arritjen 

e një kompromisi mes palëve, mungesën e kundërshtimit të drejtpërdrejtë të Dekreteve 
të Presidentit para gjykatës dhe statusin kushtetues të zgjedhjeve lokale krahasuar me 
zgjedhjet parlamentare.

101. […] edhe pse Presidenti mund të ketë tejkaluar kompetencat e tij kushtetuese duke 
anuluar dhe shtyrë zgjedhjet vendore përtej mandatit zgjedhor të autoriteteve vendore pa 
një bazë ligjore, këto akte mund të mos plotësojnë kriteret e nevojshme të seriozitetit të 
mjaftueshëm për rrethanat që përcaktojnë shkarkimin e Presidentit.

Analiza Krahasuese
Kushtetutat e Shqipërisë, Austrisë, Kroacisë dhe Malit të Zi nuk specifikojnë se çfarë 
paraqet një shkelje e rëndë e kushtetutës. Një sërë kushtetutash, si ajo e Bullgarisë, 
përcaktojnë pjesërisht arsyet e një shkeljeje të tillë, duke iu referuar ‘tradhtisë së lartë 
dhe shkeljes së Kushtetutës’. Kushtetuta e Republikës Çeke është më e detajuar dhe 
i referohet ‘tradhtisë së lartë, shkeljes së rëndë të Kushtetutës apo ndonjë segmenti 
tjetër të rendit kushtetues’. Ajo e përkufizon gjithashtu tradhtinë si çdo sjellje të 
Presidentit të Republikës, e drejtuar kundër sovranitetit dhe integritetit të vendit, 
si dhe kundër rendit demokratik të tij. Kushtetuta e Lituanisë përcakton arsyet që 
do të përbënin një shkelje të rëndë të Kushtetutës nga Presidenti, duke përfshirë 
shkeljen e betimit ose kryerjen e një krimi. Nga ana tjetër, Kushtetuta gjermane i 
kufizon arsyet vetëm në ‘shkeljen e qëllimshme të Ligjit Themelor ose të ndonjë 
ligji tjetër federal’, alternativë e cila është ndjekur edhe nga Kushtetuta e Hungarisë.

Shqipëria

Neni 90

1. Presidenti i Republikës nuk ka përgjegjësi për aktet e kryera në ushtrim të detyrës së 

Shkelja e rëndë e Kushtetutës nuk çon 
domosdoshmërisht në shkarkim të 
Presidentit. 
Parimet kushtetuese, si ai i kontrollit dhe 
balancit, janë faktorë të rëndësishëm.
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tij. 
2. Presidenti i Republikës mund të shkarkohet për shkelje të rëndë të Kushtetutës dhe për 
kryerjen e një krimi të rëndë. Propozimi për shkarkimin e Presidentit në këto raste mund 
të bëhet nga jo më pak se një e katërta e anëtarëve të Kuvendit dhe duhet të mbështetet 
nga jo më pak se dy të tretat e të gjithë anëtarëve të tij. 
3. Vendimi i Kuvendit i dërgohet Gjykatës Kushtetuese, e cila, kur vërteton fajësinë e 
Presidentit të Republikës, deklaron shkarkimin e tij nga detyra.344

Austria

Neni 60

(6) Para përfundimit të mandatit të tij, Presidenti Federal mund të shkarkohet me 
referendum. Referendumi mbahet nëse këtë e kërkon Asambleja Federale. Asamblenë 
Federale e thërret Kancelari Federal për këtë qëllim, nëse Këshilli Kombëtar e ka miratuar 
një mocion të tillë. Votimi i Këshillit Kombëtar kërkon praninë e të paktën gjysmës së 
anëtarëve dhe një shumicë prej dy të tretave të votave të hedhura. Me një votim të tillë 
të Këshillit Kombëtar, Presidenti Federal pengohet nga ushtrimi i mëtejshëm i detyrës 
së tij. Refuzimi i shkarkimit me anë të referendumit pasohet me zgjedhje të reja dhe sjell 
shpërbërjen e Këshillit Kombëtar (neni 29 paragrafi 1). Edhe në këtë rast, mandati i 
përgjithshëm i Presidentit Federal nuk mund të kalojë dymbëdhjetë vjet.345

Bullgaria

Neni 103

(1) Presidenti dhe Zëvendës Presidenti nuk mbajnë përgjegjësi për veprimet e kryera 
gjatë kryerjes së funksioneve të tyre, me përjashtim të tradhtisë së lartë dhe shkeljes së 
Kushtetutës.
(2) Për shkarkimin e tyre nevojitet një mocion nga të paktën një e katërta e Përfaqësuesve 
Kombëtarë, pasuar vota pro e më shumë se dy të tretat e Përfaqësuesve Kombëtarë të 
Kuvendit Kombëtar.
(3) Gjykata Kushtetuese shqyrton shkarkimin e Presidentit ose Zëvendës Presidentit në 
afat prej një muaji pas votimit për shkarkim. Nëse vërtetohet se Presidenti ose Zëvendës 
Presidenti kanë kryer tradhti të lartë ose kanë shkelur Kushtetutën, pushojnë funksionet 
e Presidentit ose Zëvendës Presidentit.346

344 Kushtetuta e Shqipërisë.
345 Kushtetuta e Austrisë.
346 Kushtetuta e Bullgarisë.
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Kroacia

Neni 105

Presidenti i Republikës mund të shkarkohet për çdo shkelje të Kushtetutës që ka bërë 
gjatë ushtrimit të detyrës.
Procedura për shkarkimin e Presidentit të Republikës mund të fillohet nga Parlamenti 
kroat me një shumicë prej dy të tretave të të gjithë anëtarëve të Parlamentit.
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kroacisë vendos për shkarkimin e Presidentit të 
Republikës me shumicën e dy të tretave të të gjithë gjyqtarëve të saj.
Gjykata Kushtetuese merr vendimin e saj për shkarkimin e Presidentit të Republikës 
brenda 30 ditëve nga data në të cilën ka pranuar propozimin për shkarkimin e Presidentit 
të Republikës për shkelje të Kushtetutës.
Nëse Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kroacisë mbështet shkarkimin, Presidenti i 
Republikës lirohet nga detyra në bazë të Kushtetutës.347

Republika Çeke

Neni 65

(2) Senati i Parlamentit, me pëlqimin e Dhomës së Deputetëve të Parlamentit, mund të 
ngrejë akuzë kushtetuese kundër Presidentit të Republikës për tradhti të lartë, shkelje 
të rëndë të Kushtetutës ose të ndonjë segmenti tjetër të rendit kushtetues para Gjykatës 
Kushtetuese; tradhti konsiderohet çdo sjellje e Presidentit të Republikës, e drejtuar 
kundër sovranitetit dhe integritetit të Republikës, si dhe kundër rendit demokratik të 
Republikës. Bazuar në veprimin kushtetues, Gjykata Kushtetuese mund të vendosë se 
Presidenti humbet funksionin si President dhe çdo kualifikim të mëtejshëm për këtë 
post.
(3) Që Senati të pranojë propozimin për veprim kushtetues, nevojitet pëlqimi i shumicës 
prej tre të pestat e votave të senatorëve të pranishëm. Që Dhoma e Deputetëve të 
Parlamentit të japë pëlqimin për paraqitjen e veprimit kushtetues kërkohet një shumicë 
prej tre të pestat e votave të të gjithë deputetëve: nëse Dhoma e Deputetëve të Parlamentit 
nuk e jep pëlqimin brenda tre muajve nga dita kur Senati kërkon pëlqimin, pëlqimi do të 
konsiderohet i tërhequr.348

Gjermania

Neni 61

(1) Bundestagu i Bundesratit mund të iniciojë shkarkimin e Presidentit Federal para 
Gjykatës Kushtetuese Federale për shkelje të qëllimshme të këtij Ligji Themelor ose 

347 Kushtetuta e Kroacisë.
348 Kushtetuta e Republikës Çeke.
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të ndonjë ligji tjetër federal. Mocioni i shkarkimit duhet të mbështetet nga të paktën 
një e katërta e deputetëve të Bundestagut ose një e katërta e votave të Bundesratit. Për 
shkarkim nevojitet shumica prej dy të tretave të anëtarëve të Bundestagut ose dy të tretave 
të votave të Bundesratit. Kërkesa për procedurën e shkarkimit paraqitet në Gjykatën 
Kushtetuese Federale nga një person i ngarkuar nga organi që ka iniciuar procedurën e 
shkarkimit.
(2) Gjykata Kushtetuese Federale mund të deklarojë se Presidenti Federal e ka humbur 
funksionin e tij, nëse vërteton se ai është fajtor për shkelje të qëllimshme të këtij Ligji 
Themelor ose të ndonjë ligji tjetër federal. Pasi Presidenti Federal të jetë shkarkuar, 
Gjykata mund të lëshojë një urdhër të përkohshëm që e pengon atë nga kryerja e 
funksioneve të tij.349

Hungaria 

Neni 13

(1) Procedura penale kundër Presidentit të Republikës mund të fillohet vetëm pas 
ndërprerjes së mandatit të tij.
(2) Një e pesta e deputetëve të Kuvendit Popullor mund të propozojnë largimin e 
Presidentit të Republikës nga detyra, nëse ai me dashje shkel Ligjin Themelor ose ndonjë 
ligj tjetër në lidhje me kryerjen e detyrave së tij, ose nëse kryen vepër penale me dashje, 
(3) Për fillimin e procedurës së shkarkimit, nevojiten votat e dy të tretave të deputetëve 
të Kuvendit Popullor. Votimi bëhet me votim të fshehtë.
(4) Nga marrja e vendimit të Kuvendit Popullor, Presidenti i Republikës nuk mund të 
ushtrojë kompetencat e tij derisa të përfundojë procedura e shkarkimit.
(5) Gjykata Kushtetuese ka kompetencë për të udhëhequr procedurën e shkarkimit.
(6) Gjykata Kushtetuese mund ta shkarkojë Presidentin e Republikës nga funksionet e 
tij nëse, si rezultat i procedurës së shkarkimit, konstaton përgjegjësinë e Presidentit të 
Republikës sipas së drejtës publike.350

Lituania

Neni 74

Për një shkelje të rëndë të Kushtetutës, për shkelje të betimit ose pas zbulimit të kryerjes 
së një krimi, Seimas mund, me një shumicë prej 3/5 e votave të të gjithë anëtarëve të 
Seimas, të largojë nga detyra Presidentin e Republikës, Kryetarin dhe gjyqtarët e Gjykatës 
Kushtetuese, Kryetarin dhe gjyqtarët e Gjykatës Supreme, Kryetarin dhe gjyqtarët e 
Gjykatës së Apelit, si dhe anëtarët e Seimas, ose mund të revokojë mandatin e një anëtari 
të Seimas. Kjo realizohet në përputhje me procedurat e shkarkimit, të cilat përcaktohen 
nga Statuti i Seimas.351

349 Kushtetuta e Gjermanisë.
350 Kushtetuta e Hungarisë
351 Kushtetuta e Lituanisë.
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Mali i Zi

Neni 98

Mandati i Presidentit të Malit të Zi përfundon me skadimin e kohës për të cilën ai/ajo 
është zgjedhur, me dorëheqje, nëse ai/ajo është në pamundësi të përhershme për të kryer 
detyrën e Presidentit dhe me shkarkim.
Presidenti mban përgjegjësi për shkeljen e Kushtetutës.
Procedurën për të përcaktuar nëse Presidenti i Malit të Zi ka shkelur Kushtetutën e 
inicion Kuvendi, me propozimin e së paku 25 deputetëve.
Propozimin për inicimin e procedurës Kuvendi ia paraqet për përgjigje Presidentit të 
Malit të Zi.
Gjykata Kushtetuese vendos për ekzistimin ose mosekzistimin e shkeljes së Kushtetutës 
dhe e publikon vendimin dhe ia dorëzon Kuvendit dhe Presidentit të Malit të Zi pa 
vonesë.
Kuvendi mund të shkarkojë Presidentin e Malit të Zi kur Gjykata Kushtetuese konstaton 
se ai/ajo ka shkelur Kushtetutën.352

Polonia

Neni 145

1. Presidenti i Republikës mund të mbahet përgjegjës përpara Tribunalit të Shtetit për 
shkelje të Kushtetutës ose ligjit ose për kryerjen e një vepre penale.
2. Ngritja e kërkesës për shkarkim kundër Presidentit të Republikës bëhet me vendim të 
Kuvendit Popullor të miratuar me shumicë prej të paktën dy të tretave të numrit statutor 
të anëtarëve të Kuvendit Popullor, sipas mocionit të të paktës 140 anëtarëve të Kuvendit. 
3. Ditën kur Tribunalit të Shtetit i paraqitet kërkesa për shkarkim të Presidentit të 
Republikës, ai pezullohet nga ushtrimi i të gjitha funksioneve të detyrës. Dispozitat e 
nenit 131 do të zbatohen sipas rastit.353

Serbia

Neni 118

Presidenti i Republikës shkarkohet për shkelje të Kushtetutës, me vendim të Kuvendit 
Kombëtar, me votat e të paktën dy të tretave të deputetëve.
Procedura për shkarkimin mund të iniciohet nga Kuvendi Kombëtar, me propozimin e 
të paktën dy të tretave të deputetëve.
Gjykata Kushtetuese ka për detyrë të vendosë për shkeljen e Kushtetutës, sipas procedurës 
së nisur për shkarkim, jo më vonë se brenda 45 ditëve.354

352 Kushtetuta e Malit të Zi.
353 Kushtetuta e Polonisë
354 Kushtetuta e Serbisë.
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Sllovenia

Neni 109

Nëse gjatë ushtrimit të detyrës, Presidenti i Republikës vepron në kundërshtim me këtë 
Kushtetutë ose shkel rëndë ligjin, ai mund të referohet para Gjykatës Kushtetuese sipas 
ankesës së Kuvendit Kombëtar.Gjykata Kushtetuese vendos nëse ankesa e Kuvendit 
Kombëtar është e bazuar dhe nëse jo, e rrëzon të njëjtën. Nëse ankimi vlerësohet i 
bazuar, Presidenti i Republikës mund të shkarkohet nga detyra me votën e jo më pak se 
dy të tretave të të gjithë gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese.Sapo të njoftohet Gjykata 
Kushtetuese për pranimin e një ankese pranë saj nga Kuvendi Kombëtar, Gjykata 
Kushtetuese mund të vendosë që Presidenti i Republikës nuk do të kryejë detyrat e 
funksionit të tij derisa Gjykata Kushtetuese të vendosë për ankesën.355

Përfundime
As Kushtetuta dhe as Gjykata Kushtetuese nuk përcaktojnë se çka paraqet shkelja e 
rëndë e Kushtetutës. Siç shihet nga praktikat e tjera kushtetuese, vende të ndryshme 
ndjekin rrugë të ndryshme; disa prej tyre nuk specifikojnë se çfarë paraqet një 
shkelje serioze (p.sh., Austria, Kroacia dhe Mali i Zi), të tjera pjesërisht tregojnë 
arsyet në të cilat bazohet një shkelje e tillë  (Bullgaria), disa të tjera janë më të 
detajuara (p.sh. Republika Çeke), disa përcaktojnë se nevojiten prova faktike të 
shkeljes (Lituani), dhe disa të tjera e kufizojnë shkeljen e rëndë në një shkelje të 
qëllimshme të Kushtetutës ose të një ligji (Gjermani, Hungari).

Në mungesë të dispozitave konkrete, serioziteti dhe rëndësia e shkeljes kushtetuese 
i nënshtrohet interpretimit të Gjykatës nga rasti në rast. Gjykata do të vlerësojë 
faktet e secilit rast, do të vlerësojë nëse ka pasur shkelje dhe do të përcaktojë nëse 
shkelja është e rëndë.

Megjithatë, do të ishte e dobishme të përcaktohej një prag apo disa kritere që e 
bëjnë një shkelje kushtetuese serioze. Gjykata do mund të përcaktonte këtë në 
bazë të identifikimit të faktorëve kryesor përcaktues në secilin rast që trajton. 
Një alternativë tjetër do të ishte përfshirja e disa kritereve direkt në Kushtetutë. 
Duke qenë se alternativa e përcaktimit të kritereve në dispozita kushtetuese nuk 
praktikohet shumë as në vende të tjera, alternativë tjetër do të ishte edhe përcaktimi 
i kritereve me ligj.

Një përkufizim i termit ‘shkelje e rëndë’ do të mundësonte vlerësimin më të mirë të 
peshës së veprimeve të Presidentit në lidhje me Kushtetutën dhe do të ndihmonte 
gjithashtu në forcimin e sigurisë juridike kur lindin çështje kushtetuese në të 
ardhmen.

355 Kushtetuta e Sllovenisë. 
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Rekomandime
Për të adresuar zbrazëtirat kushtetuese, mund të merren parasysh alternativat e 
mëposhtme:

● Në rast se nuk bëhen ndryshime në Kushtetutë, Gjykata do të duhet të vazhdojë 
të interpretojë -nga rasti në rast- se çfarë përbën ‘shkelje të rëndë’ të Kushtetutës.

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të përcaktojë shprehimisht rrethanat ose 
veprimet dhe mosveprimet e Presidentit që përbëjnë shkelje të rëndë të Kushtetutës;

● Ndryshimet kushtetuese mund të autorizojnë Kuvendin që të përcaktojë -me ligj- 
situatat apo veprimet dhe mosveprimet e Presidentit që përbëjnë ‘shkelje të rëndë’ 
të Kushtetutës.



Ndërhyrja e Qeverisë në 
kompetencat e Kuvendit 
për rregullimin e pagave 

të pozitave specifike 
qeveritare, funksionarëve 

të lartë të shtetit dhe 
vartësve

XII

Në mungesë të një ligji të veçantë për pagat në sektorin publik dhe dispozitave të 
qarta kushtetuese, lind pyetja nëse, dhe nëse po, deri në çfarë mase Qeveria mund 
të rregullojë ose të rrisë pagat e pozitave të caktuara qeveritare. Është gjithashtu e 
diskutueshme se deri në çfarë mase Kuvendi mund t’i besojë Qeverisë, që me ligj të 
rregullojë pagat e pozitave specifike qeveritare. Opinioni i Komisionit të Venecias 
për projektligjin për pagat në sektorin publik dhe shembujt e vendeve të tjera që 
rregullojnë pagat me ligje dhe rregullore, duhet të përbëjnë bazën për ndryshimet e 
ardhshme kushtetuese dhe/ose ligjore.
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Kosovës i mungon një bazë e qartë ligjore që njeh autoritetin e Qeverisë për të 
rregulluar pagat e pozitave specifike qeveritare. Aktualisht nuk ka një ligj të veçantë 
për pagat në sektorin publik.

Rendi kushtetues i Kosovës bazohet në parimet 
e demokracisë, respektimit të të drejtave dhe 
lirive të njeriut dhe sundimit të ligjit.356 Kosova 
është një republikë demokratike e bazuar në 
parimin e ndarjes së pushteteve dhe kontrollit 

e balancimit.357 Pushteti qeverisës buron nga Kushtetuta.358 Kuvendi ushtron 
pushtetin legjislativ, që përfshin miratimin e ligjeve, rezolutave dhe akteve të tjera 
të përgjithshme.359 Qeveria është përgjegjëse për zbatimin e ligjeve dhe politikave 
shtetërore dhe i nënshtrohet kontrollit parlamentar. Ajo ka kompetencë të marrë 
vendime dhe të nxjerrë akte juridike ose rregullore të nevojshme për zbatimin e 
ligjeve.360 

Duke marrë parasysh këto parime kushtetuese, shtrohet pyetja nëse Qeveria, në 
mungesë të një baze të qartë ligjore, mund të rregullojë pagat e pozitave specifike 
qeveritare dhe, nëse po, deri në çfarë mase mund ta bëjë këtë. Është gjithashtu e 
diskutueshme se deri në çfarë mase Kuvendi mund t’i besojë Qeverisë rregullimin 
me ligj të pagave të pozitave specifike qeveritare.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 4 [Forma e qeverisjes dhe ndarja e pushtetit]

1. Kosova është Republikë demokratike e bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve dhe 
kontrollit e balancimit në mes tyre, sikurse është përcaktuar me këtë Kushtetutë. 
2. Kuvendi i Republikës së Kosovës ushtron pushtetin legjislativ.
[...]
4. Qeveria e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për zbatimin e ligjeve e politikave 
shtetërore dhe i nënshtrohet kontrollit parlamentar.

Neni 7 [Vlerat]

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

356 Kushtetuta e Kosovës, neni 7 (1).
357 Ibid., neni 4.
358 Ibid, neni 16 (2).
359 Ibid, neni 65 (1).
360 Ibid, neni 92 (3, 4).

Zyrtarët publik kanë për detyrë 
të veprojnë brenda kufijve të 
kompetencave të tyre.
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Neni 16 [Epërsia e Kushtetutës]

1. Kushtetuta është akti më i lartë juridik i Republikës së Kosovës. Ligjet dhe aktet e tjera 
juridike duhet të jenë në pajtim me këtë Kushtetutë. 
2. Pushteti qeverisës buron nga Kushtetuta.

Neni 65 [Kompetencat e Kuvendit]

Kuvendi i Republikës së Kosovës:
(1) miraton ligje, rezoluta dhe akte të tjera të përgjithshme;

Neni 92 [Parimet e Përgjithshme]

1. Qeverinë e Kosovës e përbëjnë Kryeministri, zëvendëskryeministrat dhe ministrat. 
2. Qeveria e Kosovës ushtron pushtetin ekzekutiv në pajtim me Kushtetutën dhe ligj. 
3. Qeveria zbaton ligjet dhe aktet e tjera të miratuara nga Kuvendi i Kosovës dhe ushtron 
veprimtari tjera brenda përgjegjësive të përcaktuara me këtë Kushtetutë dhe me ligj. 
4. Qeveria merr vendime në pajtim me këtë Kushtetutë dhe me ligje, propozon projektligje 
dhe amendamentimin e ligjeve ekzistuese e akteve të tjera, si dhe mund të japë mendimin 
rreth projektligjeve të cilat nuk janë të propozuara nga ajo.

Neni 93 [Kompetencat e Qeverisë]

Qeveria ka këto kompetenca:
[…]
(4) merr vendime dhe nxjerr akte juridike ose rregullore, të nevojshme për zbatimin e 
ligjeve.361

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Gjykata Kushtetuese (“Gjykata”) ka trajtuar këtë çështje në Rastet KO12/18 dhe 
KO219/19.362  Lista kontrolluese e Sundimit të Ligjit, e miratuar nga Komisioni 
i Venecias,363 Opinioni i Komisionit të Venecias mbi projekt-amendamentet dhe 
plotësimet në Ligjin për Gjykatën Kushtetuese të Serbisë,364 dhe Amicus Curiae për 
Gjykatën Kushtetuese të “Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë” për ndryshimet 
në disa ligje në lidhje me sistemin e pagave dhe kompensimet e zyrtarëve të zgjedhur 

361 Kushtetuta e Kosovës.
362 Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, nr. 04/20, të 20 dhjetorit 2017, Rasti nr. 
 KO12/18, 11 qershor 2018, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2018/06/ko_12_18_agj_shq.pdf; Vlerësim i 
 kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 06/L-111 për Pagat në Sektorin Publik, Aktgjykim, Rasti nr. KO219/19, 9 korrik 2020, në 
 https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2020/07/gjk_ko_219_19_agj_shq.pdf.
363 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Lista kontrolluese për Sundimin e Ligjit miratuar nga 
 Komisioni i Venecias në seancën e 106-të plenare, Venecia, 11-12 mars 2016, miratuar nga Zëvendësministrat në takimin 1263 
 (6-7 shtator 2016) , Studimi nr. 711/2013, CDL-AD(2016)007rev, 18 mars 2016, në 
 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007 -e
364 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Opinion mbi Projekt-Amendamentet dhe Shtesat në 
 Ligjin për Gjykatën Kushtetuese të Serbisë, Opinioni nr. 647/2011, CDL-(2011)097, 2 dhjetor 2011, në 
 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)050cor-e
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dhe të emëruar janë gjithashtu të rëndësishme.365

Rasti KO12/18

Gjykata në këtë rast vlerësoi kushtetutshmërinë e Vendimit të  Qeverisë së Republikës 
së Kosovës, nr. 04/20, të 20 dhjetorit 2017 lidhur me çështjen e pagave të pozitave 
specifike qeveritare (“Vendimi i Qeverisë”). Përmes këtij vendimi, Qeveria kishte 
ndryshuar dhe rritur pagat bruto të një liste të caktuar të pozitave qeveritare. Sipas 
ligjeve të veçanta që rregullojnë statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve  (Ligji Nr. 03/
L-199 për Gjykatat dhe Ligji Nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit), rritja e pagave 
të Kryeministrit dhe ministrave reflektohet automatikisht në pagat e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve.366

Meqenëse as Kushtetuta dhe as ndonjë ligj nuk e autorizonte Qeverinë që të 
rregullonte pagat e pozitave të caktuara qeveritare, në kërkesën e tyre para Gjykatës, 
parashtruesit pretenduan se me vendimin e lëshuar, Qeveria kishte tejkaluar 
autorizimet e saj kushtetuese, si dhe kishte shkelur kompetencat kushtetuese të 
Kuvendit.

Sa u përket kompetencave të Qeverisë dhe Kuvendit, Gjykata vuri në dukje se 
asnjëra palë nuk e vë në pikëpyetje kompetencën e Kuvendit të garantuar me 
Kushtetutë për të miratuar buxhetin shtetëror dhe për të ushtruar funksionin e 
tij mbikëqyrës ndaj Qeverisë. Në lidhje me këtë, ajo gjithashtu theksoi se Kosova 
“ende nuk ka ligj apo akt tjetër të veçantë, që rregullon në mënyrë gjithëpërfshirëse 
çështjen e pagave në sektorin publik”.367

Gjykata mori në konsideratë përgjigjet e pranuara nga shtetet anëtare të Forumit të 
Komisionit të Venecias, nga të cilat bëhet e qartë se në ato shtete çështja e pagave 
në sektorin publik rregullohet me ligje, pra me akte të veçanta normative.368

Gjykata theksoi se “për të shmangur situata të tilla kur Qeveria merr vendime në 
një zbrazëti ligjore, është e domosdoshme që çështja e pagave në sektorin publik të 
rregullohet në mënyrë gjithëpërfshirëse, përmes një akti, gjegjësisht ligji të veçantë 
(ashtu siç është praktika e vendeve të Forumit të Komisionit të Venecias).”369

Gjykata vlerësoi “se në përputhje me natyrën ekzekutive të kompetencave të 
saj, funksionimi i Qeverisë ndërlidhet ngushtë me procesin e nxjerrjes dhe 
implementimit të buxhetit shtetëror”.370 Në ndërlidhje me këtë, Gjykata theksoi se 

365 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese të 
 ‘Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë’ lidhur me plotësimin-ndryshimin e disa ligjeve që kishin të bënin me sistemin e 
 pagave dhe kompensimeve për zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar , miratuar nga Komisioni i Venecias në seancën e 85-të 
 plenare, Venecia, 17-18 dhjetor 2010, Opinion nr. 598/2010, CDL-AD(2010)038, 20 dhjetor 2010, në https://www.venice.coe.int/
 webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)038-e
366 Rasti KO12/18, para 25.
367 Ibid., para. 98.
368 Ibid., para. 99.
369 Ibid., para. 101.
370 Ibid., para. 102.
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“një nga funksionet kryesore kushtetuese të Qeverisë, i përcaktuar në nenin 92.3, 
është zbatimi i ligjeve dhe i akteve të tjera të miratuara nga Kuvendi i Kosovës”.371 
Gjykata rikujtoi se institucionet shtetërore duhet të ushtrojnë autorizimet e tyre në 
bazë të Kushtetutës dhe Ligjit.372 Gjithashtu, qartësoi se “Kuvendi është institucioni 
që ka përgjegjësinë e ushtrimit të pushtetit legjislativ, ndërsa Qeveria ushtron 
pushtetin ekzekutiv në bazë të Kushtetutës dhe ligjeve të miratuara në Kuvend.”373

Sa i përket pretendimit kryesor se Qeveria me vendimin e kontestuar ka shkelur 
kompetencat e Kuvendit, Gjykata rikujtoi se më 22 dhjetor 2017 Kuvendi miratoi 
Ligjin për Buxhetin për vitin 2018 duke ushtruar kështu funksionin e tij kushtetues 
për sa i përket miratimit të buxhetit të shtetit.374 Ndërsa, Qeveria kishte propozuar 
Projektbuxhetin për vitin 2018, i cili është miratuar nga Kuvendi.375

Më tej, Gjykata theksoi se “nuk është roli i saj të bëjë vlerësime hipotetike lidhur me 
mënyrën e implementimit të buxhetit shtetëror nga ana e Qeverisë, duke përfshirë 
edhe zbatimin e vendimit të kontestuar”.376 Ajo konsideroi “se parashtruesit nuk 
kanë dëshmuar se si Qeveria ka cenuar kompetencat kushtetuese të Kuvendit, që 
kanë të bëjnë me miratimin e buxhetit të shtetit apo ndonjë kompetencë tjetër 
kushtetuese. Rrjedhimisht, Gjykata nuk arriti në përfundimin se vendimi për rritjen 
e pagave përbën një çështje të nivelit kushtetues.”377 Më konkretisht, ajo vlerësoi si 
më poshtë:

111. Në dritën e pretendimeve dhe argumenteve të paraqitura më lartë, Gjykata konsideron 
se Kuvendit nuk i është cenuar apo pamundësuar ushtrimi i kompetencave të tij kushtetuese 
që kanë të bëjnë me miratimin dhe zbatimin e buxhetit shtetëror.

112. Megjithatë, Gjykata vë në dukje po ashtu se aktet nënligjore të Qeverisë duhet të jenë në 
pajtueshmëri me Kushtetutën dhe me ligjet. Për më tepër, Gjykata thekson se, në përputhje 
me natyrën ekzekutive të kompetencave të saj kushtetuese, Qeveria është e detyruar të 
implementojë buxhetin shtetëror, të miratuar nga Kuvendi. Andaj, është obligim i Qeverisë 
që zbatimin e Vendimit të kontestuar ta mbështesë në ndarjet buxhetore të përcaktuara në 
Buxhetin për vitin 2018 dhe në ligjet përkatëse.378

Gjykata theksoi funksionin kushtetues të Qeverisë – në bazë të nenit 92(3) të 
Kushtetutës – për zbatimin e ligjeve dhe akteve të tjera të miratuara nga Kuvendi.379  
Ajo gjithashtu theksoi se nuk ka ligj apo akt tjetër të veçantë, që rregullon në 
mënyrë gjithëpërfshirëse çështjen e pagave në sektorin publik.380

371 Ibid., para. 103.
372 Ibid., para. 104.
373 Ibid.
374 Ibid., para. 27.
375 Ibid., para. 106.
376 Ibid., para. 108.
377 Ibid., para. 110.
378 Rasti nr. KO12/18.
379 Ibid., para. 103.
380 Ibid., para. 98.
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Megjithatë, Gjykata vuri në pah se përkundër mungesës së bazës ligjore që Qeveria 
të rregullojë pagat e zyrtarëve të lartë publik, praktika e krijuar në Kosovë, që 
nga viti 2004, është rritja e pagave me vendime administrative të Qeverisë.381 
Përveç kësaj, Gjykata gjithashtu theksoi se mund të ketë buxhet të mjaftueshëm 
për të akomoduar pagat e zyrtarëve të prekur, në atë moment ose në një fazë të 
mëvonshme.382 

Megjithatë, parimisht, pagat dhe kompensimet e gjyqtarëve nuk mund të jenë objekt 
i rregullimit të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë nga Qeveria. Përkundrazi, këto duhet 
të rregullohen në një ligj të veçantë dhe, siç cilësohet nga Komisioni i Venecias, jo 
përmes Ligjit për Buxhetin, i cili është subjekt i miratimit dhe ndryshimeve vjetore.

Rasti nr. KO219/19

Avokati i Popullit dhe tridhjetë e pesë (35) institucione të tjera në Kosovë kontestuan 
kushtetutshmërinë e Ligjit nr. 06/L-111 për Pagat në Sektorin Publik (“Ligji 
për Pagat”).383 Ata vunë në pikëpyetje përputhshmërinë e ligjit me parimet kyçe 
kushtetuese të ndarjes së pushteteve, të përcaktuar në nenin 4 të Kushtetutës,384 
barazisë para ligjit, meqë me Ligjin e kontestuar pretendohet të jetë krijuar një 
situatë divergjente për pozita të barasvlershme, sepse në institucionet e ndryshme 
pozitat e njëjta apo të krahasueshme janë vlerësuar me nivele të ndryshme të 
pagave,385 mbrojtjes së të drejtave pronësore meqë Ligji i kontestuar cenon pasurinë 
e individëve apo grupeve të sektorit publik, ndërsa proporcionaliteti i uljes së 
pagave në disa subjekte të sektorit publik duhet të bëhet në pajtim me nenin 55 të 
Kushtetutës,386 dhe sundimin e ligjit.387

Gjykata e shpalli ligjin antikushtetues në aspekt të cenimit të parimeve të ‘ndarjes 
së pushteteve’ dhe ‘sigurisë juridike’.’388

Gjykata arriti në përfundimin se shumica e 
vendeve i rregullojnë pagat përmes ligjeve të 
ndryshme dhe njëkohësisht aplikojnë metoda 
të ndryshme duke e rregulluar këtë çështje 
qoftë përmes ligjeve të veçanta, ose për 

sektorë të veçantë, ose përmes ndonjë rregullimi më të koncentruar ligjor. Kuvendi, 
si organ ligjvënës, ka kompetencë dhe të drejtë organike që të nxjerrë çfarëdo lloj 
legjislacioni për rregullim të pagave në sektorin publik me kushtin që i njëjti të 
jetë në përputhje me Kushtetutën dhe parimet kushtetuese të vendit përkatës; ulja 
381 Ibid., para. 100.
382 Ibid.
383 Ministria e Administratës Publike (MAP) filloi hartimin e Ligjit në vitin 2018, dhe ky u miratua - me Vendimin nr. 08/63 - 
 Projektligji për Pagat - më 3 shtator 2018 nga Qeveria.
384 Rasti KO219/19, par. 58. 
385 Ibid., para. 66.
386 Ibid., para. 68. Ky nen parashikon kufizimin e të drejtave dhe lirive themelore, esencën e së drejtës së kufizohet, rëndësinë e 
 qëllimit të kufizimit, natyrës dhe vëllimit të kufizimit, raportin midis kufizimit dhe qëllimit që synohet të arrihet, si dhe 
 shqyrtimin e mundësisë së realizimit të atij qëllimi me kufizim më të vogël.
387 Ibid., para. 92.
388 Ibid., para. 308.

Nuk ekziston ndonjë sistem 
i rregullimit të pagave në 
sektorin publik.
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e pagave të gjyqësorit mund të ndodhë vetëm nën kushte të një krize të theksuar 
ekonomike dhe financiare dhe e cila për më tepër duhet të jetë e njohur zyrtarisht 
si e tillë.389

Sipas Nenit 1 të ligjit të kontestuar, fushëveprimi dhe qëllimi i ligjit është 
përcaktimi i “sistemit të pagave dhe shpërblimeve për zyrtarët dhe funksionarët 
publikë, që paguhen nga buxheti i shtetit, përjashtimisht AKI [Agjencia Kosovare 
e Inteligjencës] dhe FSK [Forca e Sigurisë së Kosovës]; caktimi i rregullave për 
përcaktimin e pagave të punonjësve të ndërmarrjeve publike në Kosovë dhe 
përcaktimi i kritereve për pagën kalimtare dhe përfitimet tjera pas përfundimit të 
funksionit për funksionarin publik dhe funksionarin publik me status të veçantë, si 
dhe për ish zyrtarin e lartë.”390

Sa i përket harmonizimit të sistemit të pagave dhe kompensimeve për të gjithë 
ata që paguhen nga buxheti i shtetit, Gjykata vërejti se përjashtimet për AKI-në 
dhe FSK-në nuk janë sugjeruar nga Qeveria por janë shtuar si amendamente në 
Kuvend. Ndërkaq, ligjvënësi ka përcaktuar se ndonëse AKI dhe FSK paguhen nga 
buxheti i shtetit, pagat e tyre nuk do të përcaktohen me Ligjin për Pagat por përmes 
legjislacionit tjetër të aplikueshëm për to. Megjithatë, nuk është dhënë asnjë arsye 
për këtë përjashtim.391

Për më tepër, për Gjykatën arsyet nuk janë të ditura pse Banka Qendrore e Kosovës 
– si një nga institucionet e pavarura të listuara në Kapitullin XII të Kushtetutës 
– nuk figuron askund në ligjin e kontestuar. Kështu, ishte e paqartë se si këto 
përjashtime të akorduara me këtë ligj, kanë kontribuar në qëllimin parësor të ligjit 
për të rregulluar sistemin e pagave dhe shpërblimeve për të gjithë zyrtarët dhe 
funksionarët publikë, që paguhen nga buxheti i shtetit. Kjo, sipas vlerësimit të 
Gjykatës, nuk është për të thënë që Kuvendit nuk i lejohet të bëjë përjashtime. 
Mirëpo, përjashtimet nuk duhet të jenë arbitrare dhe të paarsyetuara e që mund të 
ngjallin konfuzion dhe pabarazi në trajtim në mesin e atyre që paguhen nga buxheti 
i shtetit.392

Opinioni i Komisionit të Venecias
Sipas Listës Kontrolluese të Sundimit të Ligjit, 
të miratuar nga Komisioni i Venecias, e cila 
ndër të tjera i referohet jurisprudencës së 
Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian, 
“sundimi i ligjit përfshin epërsinë e ligjit, 
ekuilibrin institucional, shqyrtimin gjyqësor, të 
drejtat themelore (procedurale), duke përfshirë të drejtën për mjete juridike, si dhe 
389 Ibid., para. 233.
390 Ibid., para. 262.
391 Ibid., para. 263.
392 Ibid., para. 264.

Kërkesë themelore e parimit 
të sundimit të ligjit është që 
kompetencat e autoriteteve 
publike të përcaktohen me ligj. 
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parimet e barazisë dhe proporcionalitetit”.393

Sipas Komisionit të Venecias, parimi i sundimit të ligjit kërkon që zyrtarët publik 
të kenë autoritet për të vepruar dhe që veprimet e tyre t’i kryejnë brenda kufijve 
të kompetencave që u janë dhënë, dhe rrjedhimisht të respektojnë të drejtën 
procedurale dhe materiale.394

Për të siguruar respektimin e parimit të sundimit të ligjit, veprimet shtetërore duhet 
të jenë të bazuara në ligj dhe të autorizuara nga ligji.395 Sipas Komisionit, është në 
kundërshtim me parimin e sundimit të ligjit që diskrecioni i pushtetit ekzekutiv të 
jetë i pakufizuar dhe në këtë kuptim ligji duhet të përcaktojë fushëveprimin e çdo 
diskrecioni të tillë, në mënyrë që të parandalojë arbitraritetin.396

Buxheti i gjyqësorit ka nevojë për vëmendje 
të veçantë, përfshirë pagat dhe kompensimet 
e gjyqtarëve dhe prokurorëve, me ç’rast 
veprimet e Qeverisë jo vetëm që duhet të 
jenë të ligjshme, por duhet të sigurojnë 
edhe respektimin e pavarësisë së gjyqësorit. 
Në këtë drejtim, Komisioni i Venecias ka 
përcaktuar - në Listën Kontrolluese të 

Sundimit të Ligjit - se resurset e mjaftueshme buxhetore janë thelbësore për të 
siguruar pavarësinë e gjyqësorit nga institucionet shtetërore. Prandaj, pushteti që 
ekzekutivi ka për të zvogëluar buxhetin e gjyqësorit është një shembull se si resurset 
buxhetore të gjyqësorit mund të vihen nën presion të panevojshëm.397

Lidhur me pagat e gjyqtarëve, Komisioni i Venecias saktësoi se “për të mbrojtur 
pavarësinë e tyre, pagat e kryetarit dhe gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese (dhe 
gjyqtarëve të zakonshëm) duhet të përcaktohen me ligj dhe të mos përcaktohen sipas 
miratimit vjetor të buxhetit në Parlament”. Për më tepër, “koeficienti i përcaktuar 
duhet të fiksohet në vetë ligjin për Gjykatën Kushtetuese”.398

Amicus Curiae i Komisionit të Venecias për Gjykatën Kushtetuese të “Ish-
Republikës Jugosllave të Maqedonisë” lidhur me plotësimin-ndryshimin e disa 
ligjeve që kishin të bënin me sistemin e pagave dhe kompensimeve për zyrtarët e 
zgjedhur dhe të emëruar, cilëson se kufizimi për uljen e kompensimeve për gjyqtarë 
është i përcaktuar shprehimisht në kushtetutë.399 Megjithatë, “në mungesë të një 
ndalimi të qartë kushtetues, ulja e pagave të gjyqësorit në situata të jashtëzakonshme 
dhe në kushte specifike mund të justifikohet dhe nuk mund të konsiderohet si 
393 Komisioni i Venecias, Studimi Nr. 711 / 2013, para. 41
394 Ibid., para. 45.
395 Ibid., para. 44.
396 Ibid., para. 65.
397 Ibid., para. 83.
398 Komisioni i Venecias, Opinioni Nr. 647/2011, para. 18.
399 Komisioni i Venecias, Opinioni Nr. 598/2010, para. 16.

Veprimet e Qeverisë, duke 
përfshirë rregullimin e pagave 
të zyrtarëve publik, duhet të 
mbështeten në një bazë të qartë 
kushtetuese ose ligjore, të 
përcaktuar nga Kuvendi. 
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cenim i pavarësisë së gjyqësorit”.400

Për më tepër, “[…] nuk është në përputhje me qëndrimin e Gjykatës Kushtetuese 
që ajo të konsiderohet si diçka tjetër veçse një gjykatë për të cilën zbatohet parimi 
i pavarësisë së gjyqësorit. Prandaj, nëse ligjvënësi do të udhëhiqej sipas parimit të 
pavarësisë së gjyqësorit, duke nënkuptuar se pagat e gjyqtarëve nuk mund të ulen 
as në situatë krize, [atëherë] i njëjti parim duhet të zbatohet edhe për anëtarët e 
Gjykatës Kushtetuese”.401

Përndryshe, veprimet e Qeverisë lidhur me rregullimin e pagave të pozitave të 
caktuara qeveritare duhet të autorizohen me ligj nga Kuvendi. Gjithashtu, duhet 
të ofrohen garanci të mëtejshme kur bëhet fjalë për pagat e gjyqtarëve, si zyrtarë 
publik, në mënyrë që të mbrohet pavarësia e gjyqësorit. Në këtë drejtim, së pari, 
kompensimi i tyre duhet të jetë në proporcion me dinjitetin e profesionit të gjyqtarit 
dhe me barrën e tyre të përgjegjësisë. Së dyti, dhe më e rëndësishmja, pagat dhe 
shpërblimet e gjyqtarëve nuk mund t’i nënshtrohen rregullimit të Qeverisë, edhe 
nëse ligji e parashikon këtë kompetencë. Kjo nënkupton se Kuvendi nuk mund t’i 
delegojë Qeverisë kompetencën për të rregulluar pagat e gjyqtarëve. Prandaj, është 
kërkesë e parimit të sundimit të ligjit që, përjashtimisht Ligjit për Buxhetin që i 
nënshtrohet miratimit dhe ndryshimeve vjetore, një ligj i veçantë të rregullojë pagat 
dhe shpërblimet e gjyqtarëve.

Lista Kontrolluese e Sundimit të Ligjit në mënyrë shprehimore përcakton se:

41. Sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian, sundimi 
i ligjit përfshin epërsinë e ligjit, ekuilibrin institucional, shqyrtimin gjyqësor, të drejtat 
themelore (procedurale), duke përfshirë të drejtën për mjete juridike, si dhe parimet e 
barazisë dhe proporcionalitetit.

44. Veprimet e shtetit duhet të jenë në përputhje me ligjin dhe të autorizuara nga ligji […].

49. Kompetencat e pakufizuara të ekzekutivit janë, de jure ose de facto, një tipar qendror 
i sistemeve absolutiste dhe diktatoriale. Konstitucionalizmi modern është ndërtuar kundër 
sistemeve të tilla dhe për këtë arsye siguron supremacinë e legjislativit. […]

53. Edhe pse zbatimi i plotë i ligjit është rrallëherë i mundur, kërkesë themelore e Sundimit 
të Ligjit është që ligji duhet të respektohet. Kjo do të thotë se organet shtetërore, në 
veçanti, duhet të zbatojnë në mënyrë efektive ligjet. Vetë thelbi i sundimit të ligjit do të 
vihej në pikëpyetje nëse ligji mbetet vetëm në letër dhe nuk zbatohet siç duhet. Detyra për 
të zbatuar ligjin është e trefishtë, pasi ajo nënkupton bindje ndaj ligjit nga individët, detyrën 
për të zbatuar ligjin në mënyrë të arsyeshme nga shteti dhe detyrën e zyrtarëve publik për 
të vepruar brenda kufijve të kompetencave të dhëna. […]

65. Është në kundërshtim me sundimin e ligjit që diskrecioni i ekzekutivit të jetë pushtet i 
pakufizuar. Rrjedhimisht, ligji duhet të përcaktojë fushëveprimin e çdo diskrecioni të tillë, 
400 Ibid., para. 20.
401 Ibid., para. 27.
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në mënyrë që të parandalojë arbitraritetin.

74. Gjyqësori duhet të jetë i pavarur. Pavarësia do të thotë se gjyqësori është i lirë nga 
presionet e jashtme dhe nuk i nënshtrohet ndikimit apo manipulimit politik, veçanërisht 
nga pushteti ekzekutiv. Kjo kërkesë është pjesë përbërëse e parimit themelor demokratik të 
ndarjes së pushteteve. […].

75. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut thekson katër elemente të pavarësisë së 
gjyqësorit: mënyrën e emërimit, mandatin, ekzistencën e garancive kundër presionit të 
jashtëm - duke përfshirë çështjet buxhetore - dhe nëse gjyqësori shfaqet si i pavarur dhe i 
paanshëm.

83. Resurset e mjaftueshme buxhetore janë thelbësore për të siguruar pavarësinë e gjyqësorit 
nga institucionet shtetërore dhe personat privat, në mënyrë që gjyqësori të mund të kryejë 
detyrat e tij me integritet dhe efikasitet, duke nxitur kështu besimin e publikut në drejtësi dhe 
në sundimin e ligjit. Pushteti i ekzekutivit për të zvogëluar buxhetin e gjyqësorit është një 
shembull se si resurset buxhetore të gjyqësorit mund të vihen nën presion të panevojshëm.

85. [...] Së fundi, pagat e drejta dhe të mjaftueshme janë një aspekt konkret i autonomisë 
financiare të gjyqësorit. Ato janë mjet i parandalimit të korrupsionit, i cili mund të rrezikojë 
pavarësinë e gjyqësorit jo vetëm nga degët e tjera të qeverisjes, por edhe nga individët.402

Opinion mbi projekt-amendamentet dhe plotësimet në Ligjin për Gjykatën 
Kushtetuese të Serbisë, miratuar nga Komisioni i Venecias në seancën e 89-
të plenare (Venecia, 16-17 dhjetor 2011)

17. […] Për të mbrojtur pavarësinë e tyre, pagat e kryetarit dhe gjyqtarëve të Gjykatës 
Kushtetuese (dhe gjyqtarëve të zakonshëm) duhet të përcaktohen me ligj dhe të mos i 
nënshtrohen votimit vjetor të buxhetit në Kuvend. Koeficienti i aplikueshëm për ta duhet 
të përcaktohet në vetë Ligjin për Gjykatën Kushtetuese.403

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese të “Ish-Republikës Jugosllave të 
Maqedonisë” lidhur me plotësimin-ndryshimin e disa ligjeve që kishin të 
bënin me sistemin e pagave dhe kompensimeve për zyrtarët e zgjedhur dhe 
të emëruar (Opinioni nr. 598/2010 i 20 dhjetorit 2010)

11. Niveli i kompensimit duhet të përcaktohet në dritën e kushteve sociale në vend dhe të 
krahasohet me nivelin e kompensimit të nëpunësve më të lartë civil. Kompensimi duhet 
të bazohet në një standard të përgjithshëm dhe të mbështetet në kritere objektive dhe 
transparente […].

16. Në disa vende, ndalimi i uljes së kompensimit të gjyqtarëve është përcaktuar shprehimisht 
në kushtetutë. Për shembull, neni 3, seksioni I i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës përmban një ndalim të drejtpërdrejtë për të ulur kompensimin e gjyqtarëve gjatë 
mandatit të tij/saj në detyrë.
402 Komisioni i Venecias, Studimi Nr.711 / 2013.
403 Komisioni i Venecias, Opinioni nr.647/2011.
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17. Disa gjykata kushtetuese kanë vendosur që edhe në një situatë kur një shtet ka vështirësi 
financiare, pagat e gjyqtarëve duhet të mbrohen veçanërisht nga luhatjet e tepërta dhe të 
pafavorshme; shih për shembull Aktgjykimin e 18 shkurtit 2004 nga Gjykata Kushtetuese 
e Polonisë. Gjykata Kushtetuese e Republikës së Lituanisë ka vendosur që çdo përpjekje 
për të ulur kompensimin e gjyqtarëve ose garancitë sociale ose uljen e buxhetit për 
gjykatat duhet të interpretohet si shkelje e pavarësisë së gjyqësorit (Aktgjykimi i 6 dhjetorit 
1995). Gjykata Kushtetuese e Republikës Çeke ishte e mendimit se gjyqtari ka të drejta të 
patjetërsueshme për një pagë të pazvogëluar (Aktgjykimi i 15 shtatorit 1999), por një ngritje 
e përkohshme dhe e justifikuar e pagave bruto të gjyqtarëve nuk mund të konsiderohet si 
ndërhyrje në pavarësinë e tyre (Aktgjykimi i 2 marsit 2010). Gjykata Kushtetuese sllovene 
ka deklaruar se “[...]mbrojtja kundër uljes së pagës së një gjyqtari individual, nëse si e tillë 
synon të sigurojë stabilitetin e tij dhe rrjedhimisht pavarësinë e gjyqtarit, duhet të kuptohet 
si mbrojtje kundër çdo ndërhyrjeje që mund të shkaktojë një ulje të pagës së gjyqtarit, të 
cilën gjyqtari me të drejtë e priste me marrjen e detyrës.” (Aktgjykimi i 7 dhjetorit 2006).

20. […] në mungesë të një ndalimi të qartë kushtetues, ulja e pagave të gjyqtarëve në 
situata të jashtëzakonshme dhe në kushte specifike mund të justifikohet dhe nuk mund të 
konsiderohet si cenim i pavarësisë së gjyqësorit. Në procesin e uljes së pagave të gjyqtarëve, 
të diktuar nga kriza ekonomike, duhet t’i kushtohet vëmendje e posaçme faktit nëse 
kompensimi vazhdon të jetë në proporcion me dinjitetin e profesionit të gjyqtarit dhe me 
barrën e tij të përgjegjësisë. Nëse ulja nuk përputhet me kërkesën e mjaftueshmërisë së 
kompensimit, thelbi i garancisë së stabilitetit të kushteve të shpërblimit të gjyqtarit cenohet 
deri në atë masë saqë qëllimi themelor i kësaj garancie – administrimi i duhur, cilësor dhe i 
paanshëm i drejtësisë - kërcënohet, dhe mund të çojë në rrezik të dukurisë së korrupsionit.

21. Siç kanë argumentuar disa gjykata 
kushtetuese (shih paragrafët 18 dhe 19), 
një situatë e jashtëzakonshme që justifikon 
uljen e pagave të gjyqtarëve mund të 
ekzistojë kur për arsye të shëndosha 
ligjvënësi e sheh të nevojshme të zvogëlojë 
pagat e të gjithë zyrtarëve shtetërorë. Në 
një situatë të tillë, një ulje e përgjithshme e pagave të financuara nga buxheti i shtetit 
mund të përfshijë gjyqësorin dhe nuk mund të cilësohet si shkelje e parimit të pavarësisë 
së gjyqtarëve […].

27. [...] nuk është në përputhje me qëndrimin e Gjykatës Kushtetuese që ajo të konsiderohet 
si diçka tjetër veçse një gjykatë për të cilën zbatohet parimi i pavarësisë së gjyqësorit. 
Prandaj, duhet të konkludohet se nëse ligjvënësi do të udhëhiqej sipas parimit të pavarësisë 
së gjyqësorit, duke nënkuptuar se pagat e gjyqtarëve nuk mund të ulen as në situatë krize, 
[atëherë] i njëjti parim duhet të zbatohet edhe për anëtarët e Gjykata Kushtetuese.404

404 Komisioni i Venecias, Opinioni Nr.598/2010.

Një situatë e jashtëzakonshme që 
justifikon uljen e pagave të gjyqtarëve 
mund të ekzistojë kur një shtet vuan 
ndjeshëm nga pasojat e një krize 
ekonomike.
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Përfundime
Qeveria mund t’i rregullojë pagat e funksioneve të caktuara qeveritare vetëm në 
bazë të autorizimeve ligjore, që i janë dhënë nga Kuvendi. Megjithatë, deri më tani, 
Kosova në praktikë ka ndjekur një model të diskutueshëm, veçanërisht me Ligjin 
për Pagat në sektorin publik që është kontestuar para Gjykatës Kushtetuese dhe 
është shpallur i pavlefshëm për shkak të shkeljeve serioze të parimeve kushtetuese 
të ndarjes së pushteteve dhe sigurisë juridike.

Kosova duhet të ndjekë shembullin e vendeve tjera, shumica e të cilave rregullojnë 
pagat me ligj dhe rregullore. Kjo metodë  (modus operandi) do ishte në përputhje 
me rekomandimet e Komisionit të Venecias për mbrojtjen e sundimit të ligjit.

Për të parandaluar praktika të ngjashme dhe kundërthënie në të ardhmen, ndryshimet 
kushtetuese do të duhej të qartësonin bazën ligjore dhe fushëveprimin e autoritetit 
të Qeverisë për të rregulluar pagat publike.

Rekomandime
Për të adresuar zbrazëtirat e përshkruara më lart, mund të merren parasysh 
alternativat e mëposhtme:

● Kushtetuta mund të përfshijë një dispozitë të re e cila shprehimisht përcakton 
se çdo veprim dhe vendim i qeverisë duhet të ketë një bazë ligjore specifike në 
Kushtetutë ose lig;.

● Përndryshe, një dispozitë e re kushtetuese mund të përcaktojë se pagat dhe 
shpërblimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të rregullohen me një ligj të 
miratuar nga Kuvendi dhe të mos jenë subjekt i rregullimit të drejtpërdrejtë apo të 
tërthortë nga Qeveria.



Kushtetuta parasheh që “partia politike apo koalicioni që ka fituar shumicën në 
Kuvend” mund të propozojë një kandidat për Kryeministër, pa sqaruar nëse kjo 
duhet të jetë shumicë absolute apo relative. Për më tepër, Kushtetuta nuk e definon 
as rolin e Presidentit në përcaktimin e kësaj partie apo koalicioni. Pavarësisht 
interpretimit të Gjykatës Kushtetuese, kjo procedurë ka nevojë të rregullohet me 
dispozita të reja dhe të qarta kushtetuese, në mënyrë që të shmangen vonesat në 
formimin dhe funksionimin e institucioneve. 

Partia politike ose 
koalicioni që ka të drejtë 

të formojë Qeverinë

XIII
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Kushtetuta nuk e përcakton qartë se 
cila parti politike apo koalicion i partive 
politike mund të propozojë kandidatin 
për Kryeministër dhe çfarë roli luan 
Presidenti në përcaktimin e kësaj.

Nenet 84(14) dhe 95(1) të Kushtetutës i referohen “partisë apo koalicionit politik që 
ka fituar shumicën në Kuvend”, por nuk përcaktojnë nëse kjo duhet të jetë shumicë 
absolute apo relative. Në anën tjetër, neni 95(3) i referohet shumicës absolute kur 
parasheh që Qeveria konsiderohet të jetë e zgjedhur pasi të  ketë  marrë “shumicën 
e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës”. Për më tepër, Kushtetuta 
nuk e rregullon çështjen se cila parti apo koalicion propozon kandidatin e ri për 
Kryeministër nëse raundi i parë i zgjedhjeve të Qeverisë dështon dhe nuk e kufizon 
diskrecionin e Presidentit për të vendosur lidhur me këtë. Këto paqartësi krijuan 
kundërthënie në praktikë, për çka dhe u kërkua interpretimi i Gjykatës Kushtetuese 
(“Gykata”).

Procedura për zgjedhjen e Qeverisë 
fillon me propozimin e Presidentit të 
kandidatit për Kryeministër, në konsultim 
me “partinë politike apo koalicionin që 
ka fituar shumicën.”405 Presidenti më 
pas “cakton mandatarin për formimin e 
Qeverisë pas propozimit të partisë politike 
apo koalicionit që përbën shumicën në 

Kuvend.”406 Kandidati i propozuar për Kryeministër ia paraqet Kuvendit për votim 
përbërjen e Qeverisë, jo më vonë se 15 ditë pas emërimit të tij.407 Nëse përbërja e 
propozuar e Qeverisë nuk merr votat e nevojshme nga Kuvendi, atëherë Presidenti 
propozon një kandidat tjetër për Kryeministër. Nëse edhe Qeveria e propozuar nuk 
merr mbështetjen e Kuvendit, atëherë Presidenti shpall zgjedhjet e përgjithshme.408 

Kur ekziston një shumicë e qartë parlamentare, kompetenca për të emëruar 
Kryeministrin ushtrohet si formalitet nga Presidenti, pasi që partia politike apo 
koalicioni që ka fituar shumicën absolute do të mund të sigurojë edhe votat e 
nevojshme për formimin e qeverisë.409

Përndryshe, partia ose koalicioni me shumicë relative kanë të drejtë të formojnë 
qeverinë. Në sistemet politike të fragmentuara ose sistemet shumë partiake që 
funksionojnë sipas përfaqësimit proporcional, në të cilën asnjë parti apo koalicion 

405 Kushtetuta e Kosovës, neni 95(1).
406 Ibid., neni 84(14).
407 Ibid., neni 95(2).
408 Ibid., neni 95(4).
409 Anthony W. Bradley dhe Cesare Pinelli , Parlamentarizmi, në Michel Rosenfeld dhe András Sajó, Manuali i Oxford-it për të 
 Drejtën Krahasuese Kushtetuese, 2012, faqe 580.

Është e paqartë nga gjuha e Kushtetutës 
nëse ajo i referohet shumicës absolute 
apo relative për emërimin e mandatarit 
për Kryeministër.

Kompetenca e Presidentit për 
të emëruar Kryeministrin, 
në konsultim me partinë ose 
koalicionin fitues në Kuvend, 
është tipar i përbashkët i sistemeve 
parlamentare.
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nuk ka marrë shumicën absolute, partia ose koalicioni që ka marrë shumicën relative 
duhet të propozojë kandidatin për Kryeministër. Këtë qëndrim e ka mbajtur edhe 
Gjykata Kushtetuese në rastin KO103/14,410 lidhur me obligimin e Presidentit për 
t’u konsultuar me partinë politike apo koalicionin që ka fituar shumicën në Kuvend, 
qoftë absolute apo relative, për emërimin e një kandidati për Kryeministër.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 95 [Zgjedhja e Qeverisë]

1. Pas zgjedhjeve, Presidenti i Republikës së Kosovës i propozon Kuvendit kandidatin 
për Kryeministër, në konsultim me partinë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën 
e nevojshme në Kuvend për të formuar Qeverinë. 
2. Kandidati për Kryeministër, jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas emërimit, 
paraqet përbërjen e Qeverisë para Kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana 
e Kuvendit. 
3. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të të gjithë deputetëve 
të Kuvendit të Kosovës. 
4. Nëse përbërja e propozuar e Qeverisë nuk merr shumicën e votave të nevojshme, 
Presidenti i Republikës së Kosovës, brenda dhjetë (10) ditësh emëron kandidatin tjetër 
sipas së njëjtës procedurë. Nëse as herën e dytë nuk zgjidhet Qeveria, atëherë Presidenti 
i Kosovës i shpall zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se dyzet (40) ditë nga 
dita e shpalljes së tyre. 
5. Nëse Kryeministri jep dorëheqjen ose për arsye të tjera, posti i tij/saj mbetet i lirë, 
Qeveria bie, dhe Presidenti i Republikës së Kosovës, në konsultim me partitë politike ose 
koalicionin që ka fituar shumicën në Kuvend, mandaton kandidatin e ri, për të formuar 
Qeverinë. 
6. Anëtarët e Qeverisë pas zgjedhjes, japin betimin para Kuvendit. Teksti i betimit 
rregullohet me ligj.

Neni 84 [Kompetencat e Presidentit]

Presidenti i Republikës së Kosovës:
[….]
(14) cakton mandatarin për formimin e Qeverisë, pas propozimit të partisë politike ose 
të koalicionit, që përbën shumicën e Kuvendit […].411

410 Aktgjykim përkitazi me vlerësimin e përputhshmërisë së nenit 84 (14) [Kompetencat e Presidentit] me nenin 95 [Zgjedhja e 
 Qeverisë] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës me vlerësimin e përputhshmërisë së nenit 84(14) [Kompetencat e 
 Presidentit] me nenin 95 [Zgjedhja e Qeverisë] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Rasti nr. KO103/14, 1 korrik 2014, në: 
 https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KO103-14_SHQ_aktgjykim.pdf
411 Kushtetuta e Kosovës.
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Praktika gjyqësore
Gjykata Kushtetuese ka trajtuar këtë 
çështje në Rastin KO103/14. Ajo 
përcaktoi se cila parti ose koalicion 
ka të drejtë të formojë Qeverinë 
pas zgjedhjeve (të parakohshme) 
parlamentare të 8 qershorit 2014, si dhe 
procedurën që duhet ndjekur në rast 
se përbërja e parë e propozuar e Qeverisë nuk merr shumicën e nevojshme në 
Kuvend. Gjykata iu përgjigj dy pyetjeve: 1) cila parti politike apo koalicion mund 
t’i propozojë Presidentit kandidatin për Kryeministër, dhe 2) cili është diskrecioni 
i Presidentit në përcaktimin e kësaj partie a koalicioni në secilin raund zgjedhor të 
Qeverisë.

Gjykata vlerësoi se me shprehjen “e 
nevojshme për të formuar Qeverinë” 
nënkuptohet partia politike apo 
koalicioni që ka vende të mjaftueshme 
në Kuvend për të formuar shumicën.412 
Gjykata ofroi një interpretim të gjerë të “shumicës”, duke u shprehur se “Presidenti 
i Republikës mund të konsultohet vetëm me partinë politike apo koalicionin që 
ka fituar shumicën në Kuvend, qoftë shumicën absolute apo relative.’413. Në rast 
të ekzistimit të shumicës relative, ajo parti apo koalicion do të duhet të vazhdojë 
me negociatat me partitë e tjera politike në Kuvend për të formuar Qeverinë.414 
Presidenti nuk ka diskrecionin që të aprovojë apo të mos aprovojë nominimin e 
mandatarit nga partia politike ose koalicioni.415

Nëse zgjedhja e Qeverisë dështon herën e 
parë, Presidenti sipas të njëjtës procedurë 
nominon një kandidat tjetër. Pyetja kryesore 
këtu është se cila parti apo koalicion do të 
kishte të drejtë të propozonte kandidatin 
e ri për Kryeministër, sepse siç u theksoi 
Gjykata, Kushtetuta nuk e përcakton këtë. 

Sipas interpretimit të Gjykatës, është në diskrecionin e Presidentit të vendit që, 
pas konsultimeve me partitë dhe me koalicionet, të vendosë se cilës parti ose cilit 
koalicion do t’i jepet mandati për të propozuar kandidatin tjetër për Kryeministër.416 
Presidenti mund të vendosë gjithashtu t’i japë të njëjtës parti ose koalicion edhe një 
rast për të propozuar një kandidat tjetër.417

412 Rasti nr. KO103/14, para. 85.
413 Ibid., para. 84.
414 Ibid.
415 Ibid., para 88.
416 Ibid., para. 90.
417 Ibid. para. 91.

Partia apo koalicioni që ka siguruar 
shumicën, qoftë absolute apo relative, 
ka të drejtë t’i propozojë Kryeministrin 
Presidentit të vendit.

Presidenti nuk ka diskrecion 
për nominimin e mandatarit për 
Kryeministër në raundin e parë.

Presidenti ka diskrecion për të 
përcaktuar se cila parti politike 
apo koalicion do të propozojë një 
kandidat tjetër për Kryeministër 
në raundin e dytë.
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Megjithatë, Presidenti nuk ka diskrecion të 
pakufizuar, pasi që, gjatë marrjes së vendimeve, 
është përgjegjësi e tij të ruajë stabilitetin e vendit 
dhe të garantojë efikasitetin në formimin e 

institucioneve.418

Analiza krahasuese
Në sistemet parlamentare, kreu i shtetit gëzon kompetencën e propozimit të 
Kryeministrit, i cili më pas mandatohet për të formuar qeverinë. Në Shqipëri, Bullgari, 
Kroaci, Slloveni dhe Maqedoninë e Veriut, Presidenti emëron Kryeministrin, i cili 
më pas i nënshtrohet votimit nga Kuvendi.

Sa i përket skenarit të përmendur më lart lidhur me shumicën relative, Kushtetuta 
e Greqisë këtë e parasheh shprehimisht në nenin 37(2), i cili përcakton se “ [...] 
nëse asnjë parti nuk ka shumicën absolute, Presidenti i Republikës i jep liderit 
të partisë me shumicë relative një mandat eksplorues në mënyrë që të përcaktojë 
mundësinë e formimit të një Qeverie që gëzon besimin e Kuvendit.”419 Në rast se 
kryeministri i mandatuar me këtë mandat eksplorues nuk arrin të formojë Qeverinë, 
Presidenti do t’i japë mandatin eksplorues kryetarit të partisë së dytë më të madhe 
në Parlament dhe në rast se edhe ai dështon, kryetarit të partisë së tretë më të 
madhe në Parlament.420 Është e qartë se Kushtetuta e Greqisë kufizon diskrecionin 
e Presidentit.

Në mënyrë të ngjashme, Kushtetuta e Bullgarisë i ofron udhëzime të qarta Presidentit 
të vendit për të formuar një Qeveri me koalicionin ose partinë që ka numrin më të 
madh të ulëseve në Asamblenë Kombëtare.421

Në rast se kjo përpjekje dështon, detyra e formimit të Qeverisë i besohet një 
mandatari të emëruar nga grupi i dytë më i madh parlamentar. Nëse edhe ky 
mandatar nuk arrin të formojë qeverinë brenda shtatë ditëve, atëherë Presidenti 
do t’ia besojë detyrën e formimit të qeverisë një mandatari të një prej grupeve më 
të vogla parlamentare. Në rast se kjo dështon, atëherë Presidenti i Bullgarisë do të 
emërojë një qeveri të përkohshme, do të shpërbëjë Asamblenë Kombëtare dhe do 
të caktojë zgjedhje të reja.422

418 Ibid. para. 94.
419 Kushtetuta e Greqisë, neni 37(2).
420 Ibid., neni 37(3).
421 Rasti nr. KO103/14, para. 32 (1); Kushtetuta e Bullgarisë Neni 99 (1).
422 Rasti nr. KO103/14, par. 32; Kushtetuta e Bullgarisë, neni 99 (2-5).

Presidenti duhet të ruajë 
stabilitetin e vendit dhe të 
shmangë zgjedhjet.
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Shqipëria

Neni 96

1. Presidenti i Republikës, në fillim të legjislaturës, si dhe kur vendi i Kryeministrit 
mbetet vakant, emëron Kryeministrin me propozim të partisë ose koalicionit të partive, 
që ka shumicën e vendeve në Kuvend. 
2. Në qoftë se Kryeministri i emëruar nuk miratohet nga Kuvendi, Presidenti emëron një 
Kryeministër të ri brenda 10 ditëve. 
3. Në qoftë se edhe Kryeministri i emëruar rishtas nuk miratohet nga Kuvendi, brenda 
10 ditëve Kuvendi zgjedh një Kryeministër tjetër. Në këtë rast Presidenti emëron 
Kryeministrin e ri. 
4. Kur Kuvendi nuk arrin të zgjedhë Kryeministrin e ri, Presidenti i Republikës shpërndan 
Kuvendin.423

Bullgaria

Neni 99

1. Pas konsultimeve me grupet parlamentare, Presidenti cakton mandatarin për 
Kryeministër të nominuar nga partia që mban numrin më të madh të ulëseve në 
Asamblenë Kombëtare për të formuar qeverinë.
2. Në qoftë se mandatari për Kryeministër dështon në formimin e qeverisë brenda shtatë 
ditësh, Presidenti do t’ia besojë këtë detyrë mandatarit për Kryeministër të nominuar nga 
grupi i dytë më i madh parlamentar.
3. Në qoftë se mandatari i ri për Kryeministër poashtu dështon në formimin e qeverisë 
brenda periudhës së paraparë në paragrafin paraprak, Presidenti do t’ia besojë detyrën 
mandatarit për Kryeministër të nominuar nga njëra prej grupeve parlamentare pakicë.
4. Nëse qoftë se konsultimet rezultojnë të suksesshme, Presidenti do të kërkojë nga 
Asambleja Kombëtare që të zgjedhë mandatarin për kryeministër.
5. Në qoftë se nuk arrihet asnjë marrëveshje për formimin e qeverisë, Presidenti do 
të caktojë qeveri në detyrë, të shpërbëjë Asamblenë Kombëtare dhe caktojë zgjedhjet 
brenda afatit të paraparë me nenin 64 paragrafi 3. Akti i Presidentit për shpërndarjen e 
Asamblesë Kombëtare poashtu cakton edhe datën për zgjedhjet e përgjithshme.424

Kroacia

Neni 98

Presidenti i Republikës:
[…]

423 Kushtetuta e Shqipërisë.
424 Kushtetuta e Bullgarisë
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i beson mandatin për formimin e qeverisë personit i cili, sipas ndarjes së ulëseve në 
Parlamentin Kroat dhe konsultimeve të mbajtura, gëzon besimin e shumicës së anëtarëve 
të  tij [...].

Neni 109

Anëtarët e Qeverisë propozohen nga personi të cilit Presidenti i Republikës ia ka besuar 
mandatin për formimin e Qeverisë.
Menjëherë pas formimit të Qeverisë, ose më së voni 30 ditë pas pranimit të mandatit, 
mandatari për Kryeministër do të prezantojë Qeverinë dhe politikat e saj në Parlamentin 
kroat dhe do të kërkojë votëbesimin.
Qeveria merr detyrën kur votëbesimi miratohet nga shumica e të gjithë anëtarëve të 
Parlamentit kroat.

Neni 109a

Nëse mandatari për Kryeministër nuk arrin të formojë qeverinë brenda 30 ditëve nga 
pranimi i mandatit, Presidenti i Republikës mund ta zgjasë këtë mandat për një maksimum 
prej 30 ditësh të tjera.
Nëse mandatari për kryeministër nuk arrin të formojë qeverinë as brenda periudhës së 
zgjatur ose nëse qeveria e propozuar nuk arrin të sigurojë një votëbesim nga Parlamenti 
kroat, Presidenti i Republikës ia jep mandatin për formimin e qeverisë një personi tjetër.

Neni 109b

Nëse Qeveria nuk formohet në përputhje me nenet 109 dhe 109a të Kushtetutës, 
Presidenti i Republikës emëron një qeveri të përkohshme jopartiake dhe njëkohësisht 
thërret zgjedhje të parakohshme për Parlamentin kroat.425

Greqia

Neni 37

1. Presidenti i Republikës emëron Kryeministrin dhe me rekomandimin e tij emëron dhe 
shkarkon anëtarët e tjerë të Kabinetit dhe Nënsekretarët.
2. Lideri i partisë që ka shumicën absolute të vendeve në Parlament emërohet 
Kryeministër. Në qoftë se asnjë parti nuk ka shumicën absolute, Presidenti i Republikës 
do t’i japë liderit të partisë me një shumicë relative një mandat eksplorues në mënyrë që 
të përcaktojë mundësinë e formimit të një Qeverie që gëzon konfidencën e Parlamentit.
3. Nëse kjo mundësi nuk mund të përcaktohet, Presidenti i Republikës i jep mandatin 
eksplorues liderit të partisë së dytë më të madhe në Parlament, dhe nëse kjo dëshmohet 
si e pasuksesshme, atëherë kryetarit të partisë së tretë më të madhe në Parlament. Secili 
mandat eksplorues mbetet në fuqi për tri ditë. Nëse të gjitha mandatet eksploruese 
dëshmohen si të pasuksesshme, Presidenti i Republikës fton të gjithë liderët e partive, dhe 

425 Kushtetuta e Kroacisë.
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në qoftë se konfirmohet pamundësia për të formuar një Kabinet që gëzon konfidencën 
e Kuvendit, ai do të përpiqet të formojë një Kabinet të përbërë nga të gjitha partitë në 
Parlament me qëllimi të mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Nëse kjo dështon, ai do 
t’ia besojë Kryetarit të Gjykatës Supreme Administrative ose të Gjykatës Supreme Civile 
dhe Gjykatës Penale, apo të Gjykatës së Auditimit për të formuar një Kabinet të pranuar 
sa më gjerësisht që është e mundur për të kryer zgjedhjet dhe shpërbën Parlamentin.426

Maqedonia e Veriut     

Neni 84

Presidenti i Republikës së Maqedonisë: - cakton mandatarin për formimin e Qeverisë së 
Republikës të Maqedonisë.

Neni 90

Presidenti i Republikës së Maqedonisë e ka për detyrë që në afat prej dhjetë ditëve, nga 
dita e konstituimit të Kuvendit, mandatin për formimin e Qeverisë t’ia besojë kandidatit 
të partisë, përkatësisht partive që kanë shumicë në Kuvend. Mandatari, në afat prej 20 
ditëve, nga dita e besimit të mandatit, Kuvendit ia paraqet programin dhe i propozon 
përbërjen e Qeverisë. Qeverinë, me propozim të mandatarit dhe në bazë të programit, e 
zgjedh Kuvendi me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve.427

Mali i Zi

Neni 95:

Presidenti i Malit të Zi:
[…]
5. I propozon Kuvendit: kandidatin për Kryeministër, pas konsultimeve me përfaqësuesit 
e partive politike të përfaqësuara në Kuvend; Kryetarin dhe gjyqtarët e Gjykatës 
Kushtetuese; Mbrojtësin e të drejtave dhe lirive të njeriut;

Neni 102:

Qeveria përbëhet nga Kryeministri, një ose më shumë zëvendëskryeministra dhe 
ministrat.
Kryeministri përfaqëson Qeverinë dhe menaxhon punën e saj.

Neni 103

Presidenti i Malit të Zi propozon mandatarin në afat prej 30 ditësh nga dita e konstituimit 
të Kuvendit. 

426 Kushtetuta e Greqisë.
427 Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut.
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Kandidati për postin e kryeministrit paraqet në Kuvend programin e tij dhe propozon 
përbërjen e Qeverisë.
Për programin e mandatarit dhe propozimin për përbërjen e Qeverisë, Kuvendi vendos 
njëkohësisht.428

Sllovenia

Neni 111 

Pas konsultimit me liderët  e grupeve parlamentare, Presidenti i Republikës i propozon 
Kuvendit Kombëtar kandidatin për Kryetar të Qeverisë.
Kryetari i Qeverisë zgjidhet nga Kuvendi Kombëtar  me shumicën e votave të të gjithë 
deputetëve, përveç nëse përcaktohet ndryshe me këtë Kushtetutë. Votimi është i fshehtë.
Nëse kandidati i tillë nuk merr shumicën e nevojshme të votave, Presidenti i Republikës, 
pas përsëritjes së konsultimeve, mund të propozojë brenda katërmbëdhjetë ditësh një 
kandidat të ri, ose të njëjtin kandidat sërish, po ashtu kandidatët mund të propozohen 
edhe nga grupet parlamentare ose së paku nga dhjetë deputetë. Nëse brenda kësaj 
periudhe janë propozuar disa kandidatë, për secilin votohet veç e veç, duke filluar me 
kandidatin e propozuar nga Presidenti i Republikës, dhe nëse ky kandidat nuk zgjidhet, 
votohet për kandidatët e tjerë sipas rendit të propozimit të tyre.
Nëse nuk zgjidhet asnjë kandidat, Presidenti i Republikës e shpërndan Kuvendin 
Kombëtar dhe thërret zgjedhje të reja, përveç nëse brenda dyzet e tetë orëve Kuvendi 
Kombëtar me shumicën e votave të hedhura nga deputetët e pranishëm vendos të mbajë 
zgjedhje të reja për Kryetarin e Qeverisë, ku shumica e votave të hedhura nga deputetët 
e pranishëm është e mjaftueshme për zgjedhjen e kandidatit. Në rast të zgjedhjeve të tilla 
të reja, votohet individualisht për kandidatët sipas radhitjes së numrit të votave të fituara 
në votimin e mëhershëm dhe pastaj për kandidatët e rinj të propozuar para votimit të ri, 
ku cilido kandidat që propozohet nga Presidenti i Republikës.
Nëse në zgjedhjet e tilla asnjë kandidat nuk merr numrin e nevojshëm të votave, Presidenti 
i Republikës e shpërndan Kuvendin Kombëtar dhe thërret zgjedhje të reja.429

428 Kushtetuta e Malit të Zi.
429 Kushtetuta e Sllovenisë.
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Përfundime
Gjykata Kushtetuese qartësoi tekstin e Kushtetutës lidhur me partinë politike 
ose koalicionin që ka të drejtë të formojë Qeverinë. Sipas interpretimit të saj, 
partia politike ose koalicioni që ka fituar shumicën absolute ose relative, mund 
t’i propozojë Presidentit një kandidat për Kryeministër, ndërsa Presidenti duhet 
të emërojë atë kandidat. Nëse ky raund dështon, procedura përsëritet, por me më 
shumë diskrecion të Presidentit në përcaktimin e partisë politike apo koalicionit që 
do të propozojë kandidatin e ri.

Kjo zgjidhje është praktike në një vend me një spektër politik të fragmentuar siç 
është Kosova, ku mund të jetë pak më e vështirë për një parti apo koalicion të 
marrë një shumicë absolute në Kuvend. Megjithatë, kjo procedurë ka nevojë për 
më shumë qartësi kushtetuese, në mënyrë që të parandalohen konflikte të ngjashme 
apo të tjera politike e procedurale në të ardhmen dhe të shmangen vonesat në 
formimin dhe funksionimin e institucioneve.

Rekomandime
Alternativat e mëposhtme mund të merren parasysh:

● Neni 95(1) mund të riformulohet si vijon: “Pas zgjedhjeve, Presidenti i Republikës 
së Kosovës i propozon Kuvendit kandidatin për Kryeministër, në konsultim me 
partinë politike ose koalicionin që ka fituar numrin më të madh të ulëseve në 
Kuvend”. Ky formulim do të pasqyronte interpretimin e Gjykatës dhe do të bënte 
të qartë se edhe shumica relative mjafton për t’i dhënë të drejtën një partie ose 
koalicioni të propozojë kandidatin për Kryeministër;

● Neni 95(4) i Kushtetutës mund të mbetet i pandryshuar, por të zbatohet sipas 
interpretimit të Gjykatës;

● Për një ndryshim të mundshëm të Kushtetutës, mund të konsiderohet modeli 
i përdorur nga kushtetuta greke ose ajo bullgare. Kështu, neni 95(4) mund të 
përcaktojë: “Nëse përbërja e propozuar e Qeverisë nuk merr shumicën e nevojshme 
të votave, Presidenti i Republikës së Kosovës, brenda dhjetë (10) ditësh, emëron një 
kandidat tjetër për Kryeministër nga partia e dytë më e madhe në Kuvend, sipas të 
njëjtës procedurë. Nëse as herën e dytë nuk zgjedhet Qeveria, atëherë Presidenti 
i Republikës së Kosovës shpall zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 
dyzet (40) ditë nga dita e shpalljes së tyre”.



Kosova ka adaptuar modelin destruktiv të votimit të mosbesimit me zgjedhjen e 
njëkohshme të Qeverisë së re, dhe kjo është në përputhje me praktikën e vendeve të 
tjera si Austria, Kroacia, Mali i Zi dhe Serbia. Megjithatë, Kushtetuta lë disa çështje 
të patrajtuara, duke përfshirë 1) kompetencën e Presidentit për të propozuar një 
kandidat për Kryeministër pas votimit të suksesshëm të mosbesimit, 2) procedurës 
që duhet ndjekur për formimin e qeverisë së re, dhe 3) nëse Presidenti duhet të 
shpërndajë Kuvendin pas votimit të suksesshëm të mosbesimit. Ndryshimet 
e mundshme kushtetuese mund të plotësojnë këto zbrazëtira dhe të sigurojnë 
procedura efikase.

Procedura dhe 
kompetencat e Presidentit 

për të emëruar një 
kandidat të ri për 

Kryeministër pas votimit 
të suksesshëm të 

mosbesimit

XIV
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Kushtetuta duhet të jetë më e qartë në tri çështje në lidhje me zgjedhjen e Qeverisë 
pas mocionit të mosbesimit, përkatësisht me: 1) kompetencën e Presidentit për të 
propozuar një kandidat për Kryeministër pas votimit të suksesshëm të mosbesimit, 
2) procedurën që duhet ndjekur për formimin e Qeverisë së re, dhe 3) nëse Presidenti 
duhet të shpërndajë Kuvendin pas votimit të suksesshëm të mosbesimit.

Modeli destruktiv i votimit të 
mosbesimit parasheh dështimin e 
Qeverisë së mëparshme përmes votave 
të mosbesimit, pavarësisht ekzistimit 
ose jo të një mazhorance parlamentare 
që do formonte qeveri të re.430 Ky model është në përputhje me praktikën e disa 
vendeve të tjera (p.sh. Austrisë, Kroacisë, Malit të Zi dhe Serbisë).

Praktika gjyqësore e Gjykatës Kushtetuese (“Gjykata”) dhe Komisioni i Venecias kanë 
trajtuar rolin e Presidentit për t’i propozuar Kuvendit kandidatin për Kryeministër. 
Presidenti duhet të veprojë në koordinim me Kuvendin në rast të mocionit të 
mosbesimit ndaj Qeverisë. Detyra e Presidentit për të përfaqësuar shtetin lidhet 
me përgjegjësinë e tij për të ruajtur stabilitetin e vendit dhe për të gjetur kriteret 
mbizotëruese për formimin e Qeverisë së re, në mënyrë që të shmangen zgjedhjet.

Siç afirmohet nga Komisioni i Venecias, shpërndarja e Kuvendit nga Presidenti 
dhe formimi i një Qeverie të re duhet të shihet si hapi i fundit - një ultima ratio - 
kur nuk ka mundësi të tjera. Në të kundërtën, partitë që përfaqësojnë një shumicë 
parlamentare pajtohen për formimin e një qeverie.

Kushtetuta nuk parashikon as afate specifike kohore për zgjedhjen e Qeverisë së re. 
Të gjitha këto zbrazëtira sjellin nevojën e përmirësimit të Kushtetutës.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 65 [Kompetencat e Kuvendit]

Kuvendi i Republikës së Kosovës:
(8) zgjedh Qeverinë dhe shpreh mosbesimin ndaj saj.

Neni 82 [Shpërndarja e Kuvendit]

2. Kuvendi mund të shpërndahet nga Presidenti i Republikës së Kosovës, pas votimit të 
suksesshëm të mosbesimit të Qeverisë.

430 Për dallim, vota konstruktive e mosbesimit - si variacion i mocionit të mos-besimit - i lejon parlamentit tërheqjen e besimit 
 nga kreu i qeverisë vetëm nëse ka shumicën për të formuar një qeveri të re. Ky parim synon të sigurojë stabilitetin e qeverive,
 duke u siguruar që një qeveri zëvendësuese të ketë mbështetjen e mjaftueshme parlamentare për të qeverisur.

Kosova ndjek modelin destruktiv të 
votimit të mosbesimit, pa zgjedhjen e 
njëkohshme të Qeverisë së re.
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Neni 84 [Kompetencat e Presidentit]

Presidenti i Republikës së Kosovës:
(14) cakton mandatarin për formimin e Qeverisë, pas propozimit të partisë politike ose 
të koalicionit, që përbën shumicën e Kuvendit.

Neni 95 [Zgjedhja e Qeverisë]

1. Pas zgjedhjeve, Presidenti i Republikës së Kosovës i propozon Kuvendit kandidatin 
për Kryeministër, në konsultim me partinë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën 
e nevojshme në Kuvend për të formuar Qeverinë. 
2. Kandidati për Kryeministër, jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas emërimit, 
paraqet përbërjen e Qeverisë para Kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana 
e Kuvendit. 
3. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të të gjithë deputetëve 
të Kuvendit të Kosovës. 
4. Nëse përbërja e propozuar e Qeverisë nuk merr shumicën e votave të nevojshme, 
Presidenti i Republikës së Kosovës, brenda dhjetë (10) ditësh emëron kandidatin tjetër 
sipas së njëjtës procedurë. Nëse as herën e dytë nuk zgjidhet Qeveria, atëherë Presidenti 
i Kosovës i shpall zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se dyzet (40) ditë nga 
dita e shpalljes së tyre. 
5. Nëse Kryeministri jep dorëheqjen ose për arsye të tjera, posti i tij/saj mbetet i lirë, 
Qeveria bie, dhe Presidenti i Republikës së Kosovës, në konsultim me partitë politike ose 
koalicionin që ka fituar shumicën në Kuvend, mandaton kandidatin e ri, për të formuar 
Qeverinë. 
6. Anëtarët e Qeverisë pas zgjedhjes, japin betimin para Kuvendit. Teksti i betimit 
rregullohet me ligj.

Neni 100 [Mocioni i Mosbesimit]

1. Mocioni i mosbesimit ndaj Qeverisë mund të ngrihet me propozimin e një të tretës 
(1/3) të të gjithë deputetëve të Kuvendit. 
2. Votëbesimin e Qeverisë mund ta kërkojë Kryeministri. 
3. Mocioni i mosbesimit vihet në rendin e ditës së Kuvendit, jo më vonë se pesë (5) ditë 
e as më herët se dy (2) ditë nga data e parashtrimit të tij. 
4. Konsiderohet se mocioni i mosbesimit është pranuar, nëse për të kanë votuar shumica 
e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës. 
5. Nëse mocioni i mosbesimit dështon, mocioni tjetër i mosbesimit nuk mund të ringrihet 
gjatë nëntëdhjetë (90) ditëve të ardhshme. 
6. Nëse mocioni i mosbesimit votohet për Qeverinë në tërësi, Qeveria konsiderohet në 
dorëheqje.431

431 Kushtetuta e Kosovës.
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Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Burim relevant nga praktika gjyqësore lidhur me këtë çështje është aktgjykimi i 
Gjykatës Kushtetuese në Rastin KO72/20.432 Po ashtu, i rëndësishëm është edhe 
Opinioni i Komisionit të Venecias mbi Situatën Kushtetuese me Referencë të 
Veçantë për Mundësinë e Shpërndarjes së Parlamentit (Republika e Moldavisë).433

Sa i përket rastit KO72/20, më 25 mars 2020, Kuvendi miratoi Mocionin e 
Mosbesimit ndaj Qeverisë.434 Pas votimit të suksesshëm, Presidenti i kërkoi 
Vetëvendosjes (VV), partisë politike me shumicë relative në Kuvend, që të propozojë 
një kandidat të ri për Kryeministër. VV insistonte që Kuvendi të shpërndahet dhe 
të zhvillohen zgjedhje të reja.435 Presidenti e ftoi VV-në edhe në disa raste të tjera 
që të propozojë një kandidat për Kryeministër, por asnjë kandidat nuk u paraqit. 
Më 29 prill 2020, Presidenti kërkoi nga LDK-ja (partia e dytë më e madhe) që 
të propozojë një kandidat për formimin e Qeverisë.436 Më 30 prill 2020, LDK-
ja propozoi Avdullah Hotin për Kryeministër dhe Presidenti në të njëjtën ditë e 
propozoi Hotin si mandatar për të formuar Qeverinë e re.437 Dekreti u kontestua 
mbi bazën e mospërputhjes së tij me disa dispozita të Kushtetutës. Gjykata pati për 
detyrë të vlerësojë çështjet e mëposhtme:

● nëse pas votimit të suksesshëm të mosbesimit ndaj Qeverisë, siç është përcaktuar 
në nenin 100 të Kushtetutës, Presidenti, bazuar në  paragrafin 2 të nenit 82 të 
Kushtetutës, është i detyruar të shpërndajë Kuvendin, përkatësisht nëse votimi i 
suksesshëm i mosbesimit pamundëson zgjedhjen e një Qeverie të re;438

● cila është procedura që duhet ndjekur për formimin e një Qeverie të re, pas një 
votimi të suksesshëm të mosbesimit në Kuvend, dhe më saktësisht ndërlidhjen e 
nenit 100 të Kushtetutës mbi Mocionin e Mosbesimit me nenin 95 të Kushtetutës 
mbi Zgjedhjen e Qeverisë;439

● nëse në rrethanat e rastit konkret, përkatësisht pas mocionit të mosbesimit të 
votuar me dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve të Kuvendit më 25 mars 2020, 
procedura e ndjekur për formimin e Qeverisë se re dhe mandatimin e kandidatit për 
Kryeministër, ka rezultuar në një dekret kushtetues apo jo.440

432 Vlerësim i kushtetutshmërisë së Dekretit të Presidentit të Republikës së Kosovës, nr. 24/2020, të datës 30 prill 2020, Rasti nr.
 KO72/20, 1 qershor 2020, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads /2020/06/ko_72_20_agj_ang.pdf 
433 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Republika e Moldavisë - Opinioni mbi Situatën 
 Kushtetuese me Referencë të Veçantë për Mundësinë e Shpërndarjes së Parlamentit, miratuar nga Komisioni i Venecias në
 seancën e 119-të plenare, Venecia, 21-22 qershor 2019, Opinioni nr. 954 /2019, CDL-AD(2019)012, 24 qershor 2019, në 
 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)012-e 
434 Rasti KO72/20, par. 39.
435 Ibid., para. 42.
436 Ibid., para. 56.
437 Ibid., para. 512.
438 Ibid., para. 268.
439 Ibid.
440 Ibid.
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Sipas interpretimit të Gjykatës:

353. Të gjitha pushtetet pa përjashtim, qofshin ato pjesë të trekëndëshit klasik të ndarjes 
së pushteteve, qofshin ato pjesë tjetër e rëndësishme e strukturës së shtetit, kanë detyrim 
kushtetues që të bashkëpunojnë me njëra tjetrënt në të mirën e përgjithshme publike dhe në 
interesin më të mirë të të gjithë shtetasve të Republikës së Kosovës. Të gjitha këto pushtete 
kanë për obligim që të kryejnë detyrat e tyre publike me qëllim të jetësimit të vlerave 
dhe parimeve mbi të cilat është ndërtuar të funksionojë Republika e Kosovës. Në këtë 
aspekt, bashkëpunimi besnik në mes të institucioneve kushtetuese/publike paraqet detyrim 
kushtetues dhe besnikëri ndaj betimit formal e publik me rastin e marrjes së përgjegjësive 
kushtetuese nga secili bartës i funksionit përkatës publik.

358. Presidenti, si kreu i shtetit, inter alia, përfaqëson unitetin e popullit dhe është garantues 
i funksionimit demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës. (Shih nenet 4 dhe 83 
të Kushtetutës).

359. Presidenti ka një mori të 
kompetencave të cilat janë të përcaktuara 
specifikisht në Kushtetutë. Gjykata veçse 
ka theksuar se, përveç kompetencave të 
Presidentit të përcaktuara me nenin 84 të 
Kushtetutës, “ekziston edhe një numër 
i madh referencash për Presidentin në 
Kushtetutë” dhe se “pushteti, funksionet, 
detyrat dhe kompetencat” e Presidentit 
janë të përcaktuara edhe në nene të tjera të 

Kushtetutës, “4, 18, 60, 66, 69, 79, 80, 82, 93, 94, 95, 104, 109, 113, 114, 118, 126, 127, 129, 
131, 136, 139, 144, 150 dhe 158.” (Shih, rastin KO47/10, parashtrues Naim Rrustemi dhe 
31 deputetë të tjerë të Kuvendit, Aktgjykim i datës 28 shtator 2010, paragrafi 52).

360. […] Në kuadër të ndërveprimit të institucioneve kushtetuese për qëllim të zbatimit të 
përgjegjësive të tyre, gjithnjë duhet pasur parasysh edhe parimin themelor të ushtrimit të 
ndërvarur të kompetencave kushtetuese. Andaj, nga kjo pikënisje, jo të gjitha kompetencat 
e Presidentit të përcaktuara me Kushtetutë janë kompetenca që ai mund t’i ushtrojë si akter 
i vetëm vendimmarrës. Për ushtrimin e disa kompetencave ose autorizimeve kushtetuese, 
Presidenti varet edhe nga institucionet e tjera kushtetuese, në mënyrën e përcaktuar përmes 
Kushtetutës.

361. […] Presidenti ushtron në praktikë 
detyrimin e tij kushtetues për të përfaqësuar 
unitetin e popullit dhe për të ndihmuar në 
sigurimin e funksionimit demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës.

362. Sipas praktikës gjyqësore të kësaj Gjykate: “disa nga kompetencat e Presidentit prekin 
shumë qartë jetën politike të vendit.” (Shih Aktgjykimin e Gjykatës KO103/14, paragrafi 
62). Shembull konkret është paragrafi 2 i nenit 82 të Kushtetutës. […].

Ndër kompetencat kryesore të 
Presidentit janë: 1) kompetenca për 
t’i propozuar Kuvendit kandidatin 
për Kryeministër dhe 
2) mundësia e shpërndarjes së 
Kuvendit në rast të mocionit të 
mosbesimit ndaj Qeverisë.

Presidenti duhet të veprojë në 
koordinim me Kuvendin.
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363. Duke pasur parasysh nenin 83 të Kushtetutës, sipas të cilit, Presidenti është kreu i 
shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit dhe kompetencat e konsiderueshme të dhëna 
Presidentit të Republikës në bazë të Kushtetutës, Gjykata edhe më parë ka theksuar se 
“është e arsyeshme që publiku të marrë me mend se Presidenti i tyre, që “përfaqëson unitetin 
e popullit” dhe “jo interesat grupore ose interesat politike partiake, do t’i përfaqësojë të 
gjithë.” [...].

364. Në këtë aspekt, Gjykata veçse e ka theksuar që çdo qytetar i Republikës “ka të drejtë të 
sigurohet për paanshmërinë, për integritetin dhe për pavarësinë e Presidentit të tyre.” Një 
gjë e tillë bëhet edhe më e rëndësishme në situatat kur “Presidenti i 93 Republikës ushtron 
kompetenca politike sikurse kur bën zgjedhjen ndërmjet kandidatëve konkurrentë nga 
koalicione të mundshme për t’u bërë Kryeministër”. Po aq e rëndësishme bëhet ushtrimi i 
kompetencës së Presidentit sipas së cilës ai mund të shpërndajë Kuvendin, i cili përbëhet 
nga të zgjedhurit e popullit me mandat kushtetues katër (4) vjeçar.

381. Paragrafi 1 i nenit 82 të Kushtetutës paraqet tri situata specifike, të parapara në pikat 
(1), (2) dhe (3), kur Kuvendi shpërndahet detyrimisht. Situata e parë është kur Kuvendi nuk 
arrin të zgjedhë Qeverinë brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e caktimit të mandatarit 
nga ana e Presidentit. Nëse një situatë e tillë ndodhë, Kuvendi detyrimisht shpërndahet.

382. Situata e dytë është kur të zgjedhurit e popullit vendosin vet, duke votuar me dy të 
tretat (2/3) e votave të të gjithë deputetëve, që Kuvendi të shpërndahet. Gjykata rikujton 
që votimi me dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve të Kuvendit, përpos kërkesës për 
amendamentim të Kushtetutës që kërkon edhe dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve 
që mbajnë vendet të garantuara për përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë 
në Kosovë, është pragu më i lartë i nevojshëm për një votim të suksesshëm në Kuvend 
i përcaktuar me Kushtetutë, vetëm për vendime të rëndësisë së madhe, ndër të tjera, i 
barabartë edhe me numrin e deputetëve të nevojshëm për dhënien e pëlqimit për bartje të 
sovranitetit (shih nenin 20.2 të Kushtetutës). Numri i votave të kërkuara për shpërndarje 
të Kuvendit, nga vet të zgjedhurit e popullit, reflekton peshën e vendimit përkatës. Pas 
një votimi të tillë, Kuvendi detyrimisht shpërndahet. Dekreti i Presidentit vetëm vulos, në 
aspekt formal, vullnetin e dy të tretave (2/3) të Kuvendit. (Shih neni 82.1 (2) i Kushtetutës).

383. Situata e tretë është kur Kuvendi nuk arrin të zgjedhë Presidentin brenda gjashtëdhjetë 
(60) ditëve nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes. Nëse një situatë e tillë ndodhë, 
Kuvendi detyrimisht shpërndahet. (Shih neni 82.1 (3) i Kushtetutës).

387. Në anën tjetër, dhe për dallim, 
paragrafi 2 i nenit 82 të Kushtetutës, qartazi 
dhe qëllimshëm i ndarë nga paragrafi 1 i 
nenit 82 të Kushtetutës, paraqet situatën 
kur Kuvendi mund të shpërndahet nga ana 
e Presidentit të Republikës, por jo detyrimisht. Ky nen parasheh mundësinë që Presidenti të 
shpërndajë Kuvendin, por në asnjë mënyrë detyrimin për Presidentin që një veprim të tillë 
ta ndërmarrë një vullnetshëm dhe duke shpërfillur vullnetin e deklaruar të deputetëve të 
Kuvendit. Në fakt, kjo kompetencë e Presidentit është ngushtësisht e lidhur me faktin se a 

Presidenti nuk mund të shpërndajë 
Kuvendin vullnetarisht dhe duke 
shpërfillur vullnetin e deklaruar të 
deputetëve të Kuvendit.
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ka vullnet të legjislaturës e cila ka rrëzuar një Qeveri me mocion mosbesimi që të vazhdojë 
tutje me zgjedhjen e një Qeverie të re. Nëse ka vullnet dhe nëse një vullnet i tillë është 
shprehur, Presidenti nuk mund ta shpërndaj Kuvendin. Një shpërndarje e tillë e Kuvendit, 
në kundërshtim me vullnetin e shprehur deklarativisht të përfaqësuesve të popullit, do të 
ishte ndërhyrje arbitrare e Presidentit në pushtetin legjislativ.

389. [Nëse votimi i mosbesimit kundër 
një qeverie do të shpërndante në mënyrë 
automatike Kuvendin] … kjo do të nënkuptonte 
që Kuvendi, me rastin e votimit të mocionit 
të mosbesimit ndaj një Qeverie, efektivisht 

shpërndanë edhe vetë Kuvendin. Sikur të ishte kështu dhe sikur kjo të ishte zgjedhja që 
parasheh Kushtetuta, paragrafi 2 i nenit 82 do të ishte i pakuptimtë dhe pa asnjë efekt 
kushtetues. Në këtë rast, sikur kjo të ishte zgjedhja që parasheh Kushtetuta, pika 103 (2) 
e paragrafit 1 të nenit 82 sipas të cilit deputetët mund të shpërndajnë Kuvendin nuk do 
të kishte kuptim, ngase përkundër vullnetit të tyre, Presidenti do të mund ta shpërndante 
Kuvendin pas një mocioni të suksesshëm të mosbesimit. Efektivisht, Presidenti, pas çdo 
mocioni të mosbesimit, do të kishte fuqinë e barabartë me dy të tretat (2/3) e votave 
të përfaqësuesve të popullit. Për më tepër, shpërndarja e detyrueshme e Kuvendit nga 
Presidenti pas një mocioni të suksesshëm të mosbesimit për të cilin mjaftojnë gjashtëdhjetë 
e një (61) vota bazuar në paragrafin 4 të nenit 100 të Kushtetutës, do të zbriste numrin 
e votave të nevojshme të deputetëve nga dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve për të 
shpërndarë Kuvendin, në vetëm gjysmën e deputetëve të Kuvendit, në kundërshtim me 
pikën (2) të paragrafit 1 të nenit 82 të Kushtetutës. Një pretendim e interpretim i tillë është 
i paqëndrueshëm.

395. Sipas kësaj Gjykate, do të ishte në kundërshtim të plotë me Kushtetutën sikurse 
Presidenti të vendoste vetë që, bazuar në nenin 82.2 të Kushtetutës, të shpërndajë Kuvendin 
përkundër vullnetit të Kuvendit. Kushtetuta qartazi nuk e parasheh një kompetencë të 
tillë për Presidentin. Për më tepër, në rrethanat e rastit konkret janë dy të tretat (2/3) e 
deputetëve të Kuvendit që kanë votuar mocionin e mosbesimit. Të njëjtit nuk kanë nevojë 
për ndihmën e Presidenti për të shpërndarë Kuvendin. Bazuar në pikën 2 të paragrafit 1 të 
nenit 82 të Kushtetutës, ata mund të shpërndajnë vet Kuvendin.

409. Gjykata konstaton se paragrafi 1 i nenit 82 të Kushtetutës paraqet kushtet dhe rrethanat 
kur detyrimisht shpërndahet Kuvendi. Gjykata gjithashtu konstaton se paragrafi 2 i nenit 82 
të Kushtetutës paraqet kushtin dhe rrethanën kur Presidenti ka mundësinë, por nuk është i 
detyruar të shpërndajë Kuvendin. Kjo mundësi nuk mund të ushtrohet në mënyrë të pavarur 
dhe në kundërshtim me vullnetin e Kuvendit. Praktikisht, një situatë tipike e ushtrimit të 
mundshëm të këtij autorizimi diskrecional nga Presidenti, do të gjente shprehjen e vet 
në një situatë të kushtëzuar nga dy faktorë: (i) kur nuk mund të bëhet një shumicë e re e 
nevojshme për të formuar një qeveri pas votimit të një mocioni mosbesimi; dhe, (ii) kur 
nuk mund të arrihet konsensus politik brenda partive të përfaqësuara në Kuvend për të 
shpërndarë Kuvendin mbi bazë të nenit 82.1 (2). Në këto rrethana, shpërndarja e Kuvendit 
mbetet e vetmja mundësi për kapërcimin e krizave kushtetuese, ndaj Presidenti, në funksion 

Vota e suksesshme e mosbesimit 
nuk rezulton automatikisht në 
shpërndarjen e Kuvendit.
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të zhbllokimit të një krize parlamentare, ku Kuvendi nuk do të ishte në gjendje të ushtrojë 
funksionet e tij kushtetuese, mund të ushtrojë diskrecionin e tij të përcaktuar në nenin 82.2 
të Kushtetutës, gjithnjë në konsultim dhe bazuar në pajtimin e shumicës së nevojshme të 
partive dhe koalicioneve të përfaqësuara në Kuvend.

Zgjedhja e Qeverisë pas votimit të mosbesimit

411. Gjykata rikujton se çështja kushtetuese përkitazi me nenet 95 dhe 100 të Kushtetutës 
ka të bëjë me interpretimin përfundimtar nëse pas votimit të suksesshëm të një mocioni 
mosbesimi, siç është përcaktuar në nenin 100 të Kushtetutës dhe në mungesë të vullnetit 
të shumicës së mjaftueshme të partive politike dhe koalicioneve të përfaqësuara në 
Kuvend për shpërndarjen e Kuvendit pas këtij mocioni, duke i pamundësuar Presidentit 
shpërndarjen e Kuvendit, siç është përcaktuar në paragrafin 2 të nenit 82 të Kushtetutës, 
mund të aktivizohet neni 95 i Kushtetutës përkitazi me zgjedhjen e Qeverisë së re.

423. Gjykata fillimisht thekson se këto 
dy nene, neni 95 dhe 100 i Kushtetutës, 
jetësojnë një ndër detyrat më thelbësore 
të Kuvendit të Republikës, përkatësisht atë 
të ushtrimit të kontrollit parlamentar ndaj 
Qeverisë, siç është përcaktuar në paragrafin 4 të nenit 4 të Kushtetutës, përmes ushtrimi 
të kompetencës së përcaktuar në paragrafin 8 të nenit 65 të Kushtetutës, bazuar në të cilin, 
Kuvendi zgjedh por edhe shpreh mosbesimin ndaj Qeverisë.

424. Zgjedhja e edhe shprehja e mosbesimit të pushtetit legjislativ ndaj bartësit të pushtetit 
ekzekutiv është një ndër premisat esenciale të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, siç 
është përcaktuar në nenin 4 të Kushtetutës dhe ndër vlerat themelore të Republikës së 
Kosovës, siç është përcaktuar në nenin 7 të Kushtetutës. Për pasojë, bazuar në paragrafin 
8 të nenit 65 të Kushtetutës, nenet 95 dhe 100 të Kushtetutës duhet të lexohen së bashku, 
posaçërisht duke marrë parasysh faktin që tashmë është konstatuar se paragrafi 2 i nenit 
82 të Kushtetutës nuk rezulton detyrimisht në shpërndarje të Kuvendit, dhe se votimi i 
suksesshëm i mocionit të mosbesimit para se të rezultojë në shpërndarjen e Kuvendit, 
mundëson zgjedhjen e një Qeverie të re.

427. Pasoja e një Qeverie në dorëheqje si rezultat i votimit të suksesshëm të mocionit 
të mosbesimit bazuar në paragrafin 6 të nenit 100 të Kushtetutës dhe në pamundësi të 
shpërndarjes së Kuvendit bazuar në paragrafin 2 të nenit 82 të Kushtetutës, aktivizon nenin 
95 të Kushtetutës përkitazi me zgjedhjen e Qeverisë.

430. Në këtë rast, Gjykata kishte vendosur se: (i) nenet 84 (14) dhe 95 të Kushtetutës janë në 
përputhshmëri me njëri-tjetrin; (ii) përdorimi i termave “parti politike ose koalicion”, kur 
përmenden në lidhje me nenin 84 (14) dhe me nenin 95, paragrafët 1 dhe 4, të Kushtetutës, 
nënkupton partinë politike ose koalicionin që është regjistruar sipas Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme, merr pjesë si subjekt zgjedhor, është i përfshirë në fletëvotim të zgjedhjeve, 
e kalon pragun dhe, rrjedhimisht, fiton vende në Kuvend; (iii) partia ose koalicioni që 
ka fituar shumicën në Kuvend, siç përcaktohet në nenin 95, paragrafi 1, të Kushtetutës, 

Kompetenca e Presidentit për të 
shpërndarë Kuvendin varet nga vullneti 
i Kuvendit.
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nënkupton partinë ose koalicionin që ka shumicën e vendeve në Kuvend, qoftë absolute, 
qoftë relative; (iv) Presidenti i Republikës, në bazë të nenit 95, paragrafi 1, të Kushtetutës, 
i propozon Kuvendit kandidatin për Kryeministër të nominuar nga partia politike ose nga 
koalicioni që ka numrin më të madh të vendeve në Kuvend; (v) Presidenti i Republikës 
nuk ka diskrecion të refuzojë caktimin e kandidatit të propozuar për Kryeministër; (vi) 
në rast se kandidati i propozuar për Kryeministër nuk merr votat e nevojshme, Presidenti 
i Republikës, në diskrecionin e tij/saj, në bazë të nenit 95, paragrafi 4, të Kushtetutës, 
emëron kandidatin tjetër për Kryeministër, pas konsultimit me partitë ose me koalicionet 
(të regjistruara në pajtim me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme) që kanë plotësuar kriteret 
e lartpërmendura, pra me parti ose me koalicion që është regjistruar si subjekt zgjedhor 
në pajtim me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme, e ka emrin në fletëvotim të zgjedhjeve, 
ka marrë pjesë në zgjedhje dhe ka kaluar pragun; dhe (vii) nuk përjashtohet që Presidenti i 
Republikës të vendosë t’i japë partisë ose koalicionit të parë, sipas nenit 95, paragrafi 1, të 
Kushtetutës, mundësinë të propozoj kandidatin tjetër për Kryeministër (shih Dispozitivin 
e Aktgjykimit KO103/14).

434. Në këtë kontekst, Gjykata fillimisht vëren se për tu aktivizuar paragrafi 5 i nenit 95, 
Kryeministri: (i) duhet të ketë dhënë dorëheqjen; ose, (ii) “për arsye të tjera, posti i tij/saj 
mbetet i lirë”. Ky nen i referohet Kryeministrit si individ dhe postit të tij/ose të saj, dhe 
cilave do arsye të tjera, mbi bazën e të cilave, ky post, mbetet i lirë. Këto arsye, mund të 
përfshijnë sëmundjen, vdekjen, pamundësinë e ushtrimit të detyrës, apo arsye tjera të cilat, 
nuk janë të përcaktuara shprehimisht në Kushtetutë. Thënë këtë, bazuar në këtë paragraf, 
efekti i dorëheqjes së Kryeministrit apo mbetjes së postit të tij/saj të lirë, ngërthen edhe 
efektin “rënies së Qeverisë”. I njëjti efekt pason edhe nëse mocioni i mosbesimit votohet 
suksesshëm për “Qeverinë në tërësi”, pas të cilit “Qeveria konsiderohet në dorëheqje”, siç 
është përcaktuar në paragrafin 6 të nenit 100 të Kushtetutës.

435. Më saktësisht, efekti juridik i dorëheqjes së Kryeministrit është rënia e Qeverisë, 
rrjedhimisht, Qeveria në dorëheqje. Efekti juridik i votimit të suksesshëm të mosbesimit 
ndaj “Qeverisë në tërësi” në Kuvend, është po ashtu, Qeveria në dorëheqje. Ky konstatim, 
është për më tepër i bazuar edhe në (i) nenin 92 të Kushtetutës, sipas të cilit, Qeverinë e 
Kosovës e përbëjnë Kryeministri, zëvendëskryeministrat dhe ministrat, ndërsa e njëjta, 
përkatësisht Qeveria ushtron pushtetin ekzekutiv në pajtim me Kushtetutën dhe ligjin; dhe 
në (ii) nenin 94 të Kushtetutës, sipas të cilit Kryeministri përfaqëson dhe udhëheq Qeverinë. 
Rrjedhimisht, pasojat juridike për “Qeverinë në tërësi” janë të njëjtat si në rrethanat e 
paragrafit 5 të nenit 95 të Kushtetutës, kur Kryeministri të ketë dhënë dorëheqjen apo kur 
për arsye tjetër posti i tij/saj të ketë mbetur i lirë, po ashtu edhe në rrethanat e paragrafit 
6 të nenit 100 të Kushtetutës kur është votuar “mocionit i mosbesimit për Qeverinë në 
tërësi”. Gjykata vëren që referimi në “mocionin e mosbesimit për Qeverinë në tërësi”, 
nënkupton që Kushtetuta mundëson edhe votimin e mosbesimit për vetëm një anëtarë 
individual të kabinetit Qeverisës, megjithatë, duke marrë parasysh që një çështje e tillë nuk 
është para Gjykatës, kjo e fundit, nuk do të analizojë mundësitë kushtetuese dhe efektet 
juridike të një votimi të suksesshëm të mosbesimit i cili nuk përfshinë “Qeverinë në tërësi”.
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453. Gjykata rikujton se çështja e mbetur kushtetuese që ndërlidhet me vlerësimin e 
kushtetutshmërisë së Dekretit të kontestuar e të nxjerrë bazuar në paragrafin 14 të nenit 84 
në lidhje me paragrafin 4 të nenit 95 të Kushtetutës, ndërlidhet me vlerësimin e procedurës 
së ndjekur përkitazi me zbatimin e paragrafit 14 të nenit 84 në lidhje me paragrafin 5 të 
nenit 95 të Kushtetutës. Më saktësisht, Gjykata duhet të vlerësojë nëse nxjerrja e Dekretit 
të kontestuar bazuar në paragrafin 4 të nenit 95 të Kushtetutës, ka pasuar shterimin e të 
drejtës të “partisë politike ose koalicionit që ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për 
të formuar Qeverinë”, në rrethanat e rastit konkret LVV, për: (i) të propozuar mandatarin 
për Kryeministër bazuar në paragrafin 5 të nenit 95 të Kushtetutës; dhe (ii) për të paraqitur 
përbërjen e Qeverisë së tij/saj para Kuvendit dhe për të kërkuar miratimin nga ana e tij 
me shumicën e votave të të gjithë deputetëve, siç është përcaktuar në paragrafët 2 dhe 3 të 
nenit 95 të Kushtetutës.

455. Në këtë aspekt, janë dy çështje që duhet të interpretohen nga Gjykata. Çështja e parë 
ka të bëjë me afatin brenda të cilit “partia politike ose koalicioni që ka fituar shumicën 
e nevojshme në Kuvend për të formuar Qeverinë” duhet të bëj propozimin e kandidatit 
për Kryeministër tek Presidenti, i cili mandatohet nga ky i fundit, siç është përcaktuar në 
paragrafin 14 të nenit 84 në lidhje me paragrafin 5 të nenit 95 të Kushtetutës. Ndërsa, çështja 
e dytë ka të bëjë me vlerësimin nëse, në rrethanat e rastit konkret, marrja e mandatit është 
refuzuar, si rezultat i mos propozimit të emrit, përkatësisht kandidatit për Kryeministër nga 
“partia politike ose koalicioni që ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për të formuar 
Qeverinë”, përkatësisht LVV.

479. Gjykata rikujton që thelbi i kontestit përkitazi me kushtetutshmërinë e Dekretit të 
kontestuar ndërlidhet me mungesën e saktësimit të një afati kohor në Kushtetutë, lidhur 
me caktimin e mandatarit për Kryeministër. Gjykata rikujton që: (i) paragrafi 14 i nenit 84 
të Kushtetutës; dhe (ii) paragrafët 1 dhe 5 të nenit 95 të Kushtetutës, përcaktojnë detyrën e 
Presidentit për të caktuar mandatarin për formimin e Qeverisë nga radhët e “partisë politike 
ose koalicionit që ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për të formuar Qeverinë”, 
“pas propozimit” të kësaj të fundit dhe “në konsultim” me të. 

480. Gjykata në këtë aspekt, thekson se mungesa e një saktësimi të tillë në dispozitat e 
lartcekura të Kushtetutës, duhet të analizohet në kuptim të: (i) afateve kushtetuese që 
Kushtetuta ka përcaktuar për themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve, me theks të 
veçantë në ato që janë përcaktuar për qëllime të themelimit të Qeverisë; dhe, (ii) përmbajtjes 
së shprehjeve “propozim” dhe “konsultim” për qëllime të caktimit të mandatarit për 
Kryeministër.

487. Gjykata verën se një afat përkitazi me caktimin e mandatarit për Kryeministër nuk 
është saktësuar në Kushtetutë vetëm përkitazi me: (i) mandatarin e parë për Kryeministër, 
përkatësisht mandatarin e propozuar nga “partia politike ose koalicioni që ka fituar shumicën 
e nevojshme në Kuvend për të formuar Qeverinë”, pas zgjedhjeve bazuar në paragrafin 
1 të nenit 95 të Kushtetutës; dhe (ii) mandatarin e parë për Kryeministër, përkatësisht 
mandatarin e propozuar nga “partia politike ose koalicioni që ka fituar shumicën e nevojshme 
në Kuvend për të formuar Qeverinë”, pas dorëheqjes së Kryeministrit/Qeverisë, përfshirë 
edhe situatën pas votimit të suksesshëm të një mocioni të mosbesimit, bazuar në paragrafin 
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5 të nenit 95 të Kushtetutës. 

493. Në këtë kontekst, neni 95 i Kushtetutës lexuar në tërësinë e tij nuk mund të interpretohet 
të nënkuptojë që ky nen mundëson afat të pakufizuar në caktimin e mandatarit të parë bazuar 
në paragrafët 1 dhe 5 të nenit 95 të Kushtetutës, si për partinë politike ose koalicionin me 
të drejtën e propozimit ashtu edhe për Presidentin, në dritën e një procesi “konsultimi” 
krejtësisht formal e teknik, pa asnjë diskrecion apo paqartësi; përderisa, i njëjti nen ka 
kufizuar saktësisht afatin në dhjetë (10) ditë brenda të cilave propozohet dhe përcaktohet 
mandatari i dytë, bazuar në paragrafin 4 të nenit 95 të Kushtetutës, e që ngërthen në vetvete 
një proces shumë më të ndërlikuar “konsultimi” përkitazi me përcaktimin e mandatarit për 
Kryeministër. Përcaktimi i këtij afati dhjetë (10) ditor në Kushtetutë përkitazi me mandatarin 
e dytë, gjithashtu reflekton qëllimin e saj për përmbylljen e procesit të “konsultimit” për 
qëllime të caktimit të një mandatari në afate të shkurtra kohore.

497. Në fakt, Kushtetuta nuk e ka saktësuar këtë afat duke u nisur nga premisa e qartë dhe e 
nënkuptueshme se: (i) Presidenti si garantues i funksionimit kushtetues të institucioneve të 
përcaktuara me Kushtetutë, menjëherë pas konstituimit të Kuvendit duhet të filloj procesin 
e formimit të Qeverisë përmes caktimit të mandatarit për Kryeministër, në mënyrë që 
Kuvendi të mund të ushtrojë përgjegjësinë themelore kushtetuese të zgjedhjes së Qeverisë; 
dhe (ii) qëllimi parësor i fituesit të zgjedhjeve është që të nisë menjëherë procesin e krijimit 
të Qeverisë së re dhe të marrë besimin e Kuvendit. Mbajtësi i të drejtës së propozimit 
përveç të drejtës të dhënë nga Kushtetuta për formimin e Qeverisë, njëkohësisht ka edhe 
detyrimin që këtë të drejtë ta ushtrojë në mirëbesim dhe të tregojë qëllimin e qartë se është 
duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për krijimin sa më të shpejtë të organit 
ekzekutiv, dhe fillimit të zbatimit të planit qeverisës.

500. Për pasojë, Gjykata thekson se duke marrë parasysh që procesi i “konsultimit” në rastin 
e përcaktimit të mandatarit të parë, në mungesë të diskrecionit të Presidentit dhe me qartësi 
të plotë se cila është partia politike ose koalicioni me të drejtën e këtij propozimi, është 
krejtësisht formal dhe teknik. I njëjti ngërthen në vetvete, vetëm detyrimin reciprok në mes 
Presidentit dhe partisë politike apo koalicionit fitues të zgjedhjeve, për caktimin e mandatarit 
për Kryeministër nga Presidenti pas propozimit të partisë politike ose koalicionit fitues. Ky 
“konsultim” duhet përmbyllet sa më shpejt që është e mundur përmes një dinamike të 
shpejtë ndërveprimi, duke marrë parasysh: (i) natyrën krejtësisht formale dhe teknike të 
këtij “konsultimi”; (ii) sistemin dhe strukturën e afateve kushtetuese përkitazi me formimin 
e Qeverisë; (iii) kufizimin prej dhjetë (10) ditësh që përcakton Kushtetuta në rast të caktimi 
të mandatarit të dytë bazuar në paragrafin 4 të nenit 95 të Kushtetutës, dhe në të cilin për 
dallim, “konsultimi” është shumë më kompleks; dhe (iv) faktin që Kushtetuta ka përcaktuar 
afate të sakta pesëmbëdhjetë (15) ditore në dispozicion të kandidatëve për Kryeministër 
për të arritur marrëveshjet e nevojshme politike dhe për t’i propozuar Qeverinë Kuvendit.

501. Në vazhdim, Gjykata duhet të vlerësojë nëse, në rrethanat e rastit konkret, “partia 
politike ose koalicioni që ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për të formuar 
Qeverinë”, përkatësisht LVV, ka propozuar apo refuzuar të propozojë, kandidatin për 
Kryeministër. Në këtë aspekt, Gjykata në vijim, fillimisht do të rikujtoj procedurën e 
ndjekur nga Presidenti i Republikës dhe partia politike fitues, përkatësisht LVV, pas votimit 
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të suksesshëm të mosbesimit kundër Qeverisë së udhëhequr nga e njëjta, në Kuvendin e 
Kosovës.

515. Kompetenca [e Presidentit] e përcaktuar 
përmes paragrafit 14 të nenit 84 të Kushtetutës, 
përkitazi me caktimin e mandatarin për formimin 
e Qeverisë në lidhje me paragrafët përkatës 
të nenit 95 të Kushtetutës, duhet të ushtrohet 
gjithnjë së bashku me kompetencën e Presidentit 

të përcaktuar në paragrafin 2 të nenit 84 të Kushtetutës, sipas të cilit Presidenti garanton 
funksionimin kushtetues të institucioneve të përcaktuara me këtë Kushtetutë. Kjo sepse, 
përcaktimi i mandatarit ngërthen në vetvete jo vetëm raportin në mes të Presidentit dhe 
“partisë politike ose koalicionit që ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për të 
formuar Qeverinë”, por edhe raportin në mes të Presidentit dhe Kuvendit të Republikës, 
përkitazi me realizimin e kompetencës së këtij të fundit për zgjedhjen dhe shprehjen e 
mosbesimit ndaj Qeverisë, siç është përcaktuar në paragrafin 8 të nenit 65 të Kushtetutës 

516. Më saktësisht, ushtrimi i kompetencës së Kuvendit përkitazi me zgjedhjen e Qeverisë, 
është i varur nga ushtrimi i kompetencës së Presidentit të përcaktuar përmes paragrafi 
14 të nenit 84 të Kushtetutës për caktimin e mandatarit për Kryeministër. Presidenti 
është i detyruar që këtë kompetencë të ushtroj në dritën e detyrimit të tij për garantimin 
e funksionimin kushtetues të institucioneve të përcaktuara me Kushtetutë, duke filluar 
procedurat e “konsultimit” me partinë politike ose koalicionin përkatës për formimin 
e Qeverisë, menjëherë pas konstituimit të Kuvendit pas zgjedhjeve apo menjëherë pas 
dorëheqjes së Kryeministrit/Qeverisë, përfshirë edhe rastet e votimit të suksesshëm të 
mosbesimit të Qeverisë në Kuvend. Në të kundërtën, Presidenti do të pengonte Kuvendin 
për të ushtruar në mënyrë efektive të drejtën e tij për zgjedhjen e Qeverisë. Prandaj, 
Presidenti në ushtrimin e kompetencës së përcaktuar përmes paragrafit 14 të nenit 84 të 
Kushtetutës, është edhe në rolin e ndërmjetësit në mes partisë politike ose koalicionit që 
ka shumicën e nevojshme për të formuar Qeverinë dhe Kuvendit. Caktimi i mandatarit, 
fillon procedurat kushtetuese për formimin e një Qeverie të re e cila i paraqitet Kuvendit 
për votim duke i mundësuar këtij ushtrimin e një prej kompetencave më esenciale të tij, atë 
të zgjedhjes së Qeverisë.

517. Së dyti, në lidhje me ndërvarësinë dhe detyrimet reciproke të Presidentit dhe të “partisë 
politike ose koalicionit që ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për të formuar 
Qeverinë”, Gjykata rikujton se kompetenca e Presidentit e përcaktuar në paragrafin 14 të 
nenit 84 të Kushtetutës, ushtrohet “në konsultim” me partinë politike ose koalicionin që 
ka shumicën e nevojshme për të formuar Qeverinë. Pra, ky paragraf, i lexuar së bashku me 
nenin 95 të Kushtetutës, nuk ngërthen në vetvete vetëm detyrimin e Presidentit për të caktuar 
mandatarin, por edhe detyrimin e “partisë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e 
nevojshme në Kuvend për të formuar Qeverinë” për të propozuar mandatarin. Në mungesë 
të një detyrimi të tillë reciprok, norma kushtetuese nuk do të mund të realizohej, dhe do 
të mbetej në diskrecion të plotë të “partisë politike ose koalicionit që ka fituar shumicën e 
nevojshme në Kuvend për të formuar Qeverinë”, e cila duke mos e propozuar mandatarin 

Presidenti garanton 
funksionimin kushtetues të 
institucioneve 
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për Kryeministër, do të pamundësonte jo vetëm ushtrimin e kompetencave të Presidentit, 
por edhe të drejtën e Kuvendit për të zgjedhur Qeverinë. 

518. E drejta për të propozuar mandatarin për Kryeministër është edhe përgjegjësi dhe 
privilegj. Propozimi i këtij emri, ngërthen në vetvete pikën më të lartë të suksesit të një partie 
politike ose koalicioni drejt dhe brenda një cikli zgjedhor. E drejta e parë për të propozuar 
kandidatin për Kryeministër i është garantuar partisë ose koalicionit fitues të zgjedhjeve 
përmes Kushtetutës së Kosovës. Ushtrimi i kësaj të drejte, nuk është i mveshur edhe me 
autorizimin për të bllokuar formimin e një Qeverie brenda një cikli zgjedhor. Një qëndrim 
i tillë, do të i bënte peng të partisë politike ose koalicionit fitues, të gjitha institucionet më 
thelbësore të shtetit. Përkundrazi dhe për këtë arsye, Kushtetuta ka paraparë mekanizmin 
zhbollukes, përmes të cilit kalohet te një kandidat tjetër për Kryeministër, dështimi eventual 
i të cilit, do të rezultonte në shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme.

519. Në fund, nevoja për formimin e një Qeverie të re pas një votimi të suksesshëm të një 
mocioni të mosbesimit, është e menjëhershme. Kjo sepse, siç është sqaruar më lart, një 
Qeveri e zgjedhur nga Kuvendi, nuk vazhdon të ketë të njëjtin legjitimet, në momentin kur, 
përfaqësuesit e popullit ia marrin besimin përmes votimit të një mocioni të suksesshëm të 
mosbesimit.

522. Kjo e drejtë kushtetuese, në asnjë mënyrë nuk mund të shndërrohet në mekanizëm 
përmes të cilit partia politike ose koalicioni fitues, të pengoj formimin e Qeverisë së re, 
duke mos propozuar emrin e kandidatit të ri për Kryeministër e as duke mos refuzuar 
mandatin shprehimisht, dhe duke mbajtur në detyrë një Qeveri të udhëhequr prej të 
njëjtës parti politike ose koalicion fitues, e cila tashmë ka humbur besimin e Kuvendit. 
Përkundrazi, detyra e një partie politike apo koalicioni fitues, Qeveria e të cilit ka humbur 
besimin në Kuvend përmes një votimi të suksesshëm të mosbesimit, është që të drejtën 
për propozimin e kandidatit për Kryeministër të ushtrojë në funksion të mundësisë për 
formimin e një Qeverie të re, duke marrë sërish besimin e Kuvendit, ose në funksion të 
lejimit të hapësirës së formimit të një Qeverie nga partitë politike ose koalicione tjera, që 
kanë numrat e nevojshëm në Kuvend për të formuar Qeverinë.

531. Gjykata në këtë aspekt thekson se interpretimi se e drejta për propozimin e mandatarit 
për Kryeministër duhet të refuzohet vetëm shprehimisht, nuk është i pranueshëm. Kjo sepse, 
mundësia e një refuzimi me kushtin që i njëjti të bëhet vetëm shprehimisht, i kombinuar 
me rrethanat që ndërlidhen me pretendime për paqartësi rreth afatit brenda të cilit duhet 
të bëhet propozimi për mandatarin për Kryeministër nga “partia politike ose koalicion që 
ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për të formuar Qeverinë”, si në zbatimin e 
paragrafit 14 të nenit 84 të Kushtetutës në lidhje me paragrafin 1 të nenit 95 të Kushtetutës, 
pas zgjedhjeve; po ashtu edhe në zbatimin e paragrafit 14 të nenit 84 të Kushtetutës në 
lidhje me paragrafin 5 të nenit 95 të Kushtetutës, pas dorëheqjes së Kryeministrit/Qeverisë, 
përfshirë rastin e votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit, do të rezultonte në 
diskrecion të plotë të “partisë politike ose koalicionit që ka fituar shumicën e nevojshme 
në Kuvend për të formuar Qeverinë”, lidhur me formimin e Qeverisë, qoftë duke mos 
propozuar një emër për mandatar, qoftë duke mos e refuzuar këtë të drejtë shprehimisht
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532. Prandaj, refuzimi jo detyrimisht nënkupton të jetë bërë shprehimisht. […].

533. E drejta për të propozuar kandidatin për mandatarin për Kryeministër është e drejtë e 
“partisë politike ose koalicionit që ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për të formuar 
Qeverinë”, përkatësisht partisë ose koalicionit fitues, dhe gjithashtu ngërthen në vetvete 
përgjegjësinë dhe detyrimin për të vepruar, përkatësisht për të propozuar këtë kandidat 
dhe për të propozuar Qeverinë në Kuvend. Kjo e drejtë, gjithashtu ngërthen detyrimin dhe 
përgjegjësinë për të refuzuar propozimin dhe për të zhbllokuar procedurën kushtetuese 
për zgjedhjen e Qeverisë, nëse, partia politike ose koalicioni fitues konsideron se nuk i ka 
votat e nevojshme në Kuvend për formimin e Qeverisë. Thënë këtë, (i) mos ndërmarrja 
e veprimeve konkrete drejt propozimit dhe mungesa e propozimit të emrit të kandidatit 
për Kryeministër; e (ii) as refuzimi i marrjes së këtij mandatit, duke kërkuar në të njëjtën 
kohë, (iii) shpërndarjen e Kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme, nuk mund 
të kushtëzohet vetëm me deklarimin shprehimore të partisë politike ose koalicionit fitues 
për refuzimin e mandatit për Kryeministër, për tu konsideruar refuzim. Në të kundërtën, në 
rrethana të tilla, kushtëzimi i refuzimit në deklarimin shprehimor përkitazi me refuzimin e 
partisë politike ose koalicionit përkatës, do të bënte themelimin e institucioneve shtetërore 
peng vetëm të mungesës së refuzimit të shprehur formalisht nga ana e partisë politike ose 
koalicionit fitues.

535. Mungesa e propozimit të mandatarit për Kryeministër, përkatësisht mosveprimi 
përkitazi me detyrimin e vetëm të nevojshëm dhe ndërmarrjen e çfarëdo hapi konkret në 
këtë drejtim, posaçërisht në rrethanat kur kundër Qeverisë që ka udhëhequr “partia politike 
ose koalicioni që ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për të formuar Qeverinë”, 
është votuar suksesshëm një mocion mosbesimi me dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve 
të Kuvendit, mjafton për të konstatuar këtë refuzim. Vet mungesa e kryerjes së veprimit i cili 
kërkohet të kryhet, përkundër të drejtës, mundësisë dhe ftesave ndërmjetësuese, konsiston 
de facto në kundërshtim ose refuzim për të kryer veprimin e caktuar”.441

Rasti KO72/20 trajton një sërë çështjesh të rëndësishme kushtetuese që shqyrtohen më në 
detaje më poshtë.

Interpretimi

Gjykata në këtë rast ka krijuar një metodologji të avancuar të interpretimit të Kushtetutës. 
Krahasuar me praktikën gjyqësore të mëparshme, e cila shumë shpesh bazohej në interpretim 
tekstual, metodologjia e Gjykatës në këtë rast është shumë e zhvilluar. Gjykata këtu vuri në 
theks interpretimin kontekstual të Kushtetutës, duke potencuar ndërvarësinë e parimeve, 
vlerave dhe normave kushtetuese.  Siç argumenton Gjykata, “asnjë normë kushtetuese nuk 
mund të nxirret jashtë kontekstit dhe të interpretohet në mënyrë mekanike dhe të pavarur 
nga pjesa tjetër e Kushtetutës.” Pra, Kushtetuta ka një koherencë të brendshme normative 
brenda së cilës duhet të interpretohet çdo parim dhe normë.442

441 Rasti KO72/20.
442 Ibid.
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Bashkëpunimi me mirëbesim

Qëllimi i bashkëpunimit me mirëbesim 
është që të veprohet në të mirën e 
përgjithshme dhe në interesin më të 
mirë të të gjithë qytetarëve të Kosovës. 
Megjithatë, Gjykata nuk sqaron se prej 
nga rrjedh ky parim.443

Presidenti

Gjykata ofron një interpretim shumë të shtjelluar të rolit të Presidentit brenda 
rendit kushtetues. Sipas Gjykatës, Presidentit do t’i kërkohet të respektojë parimin 
e bashkëpunimit me mirëbesim sepse Presidenti nuk mund t’i ushtrojë i vetëm 
të gjitha kompetencat që i janë dhënë. Ushtrimi i tyre kërkon bashkëpunim me 
organet e tjera kushtetuese, në mënyrë që të përfaqësohet uniteti i popullit dhe të 
sigurohet funksionimi demokratik i institucioneve shtetërore.444 

Gjykata gjithashtu sqaroi se Presidenti ka 
kompetenca politike të cilat do të preknin 
jetën politike të vendit, veçanërisht kur 
kërkohet t’i propozojë Kuvendit kandidatin 
për Kryeministër. Presidenti ka gjithashtu 
përgjegjësinë për të ruajtur stabilitetin e 
vendit dhe për të shmangur sa më shumë 

zgjedhjet gjatë formimit të një qeverie të re.445 

Gjykata theksoi se Presidenti nuk ka vetëm funksione ceremoniale dhe nuk 
vepron vetëm si ‘noter publik’ duke miratuar zyrtarisht vendimet. Presidenti ka 
kompetenca politike që kanë ndikim politik dhe që duhet të ushtrohen sipas parimit 
të bashkëpunimit. Stabiliteti i vendit dhe i institucioneve të tij është një parim 
udhëheqës për ushtrimin e kompetencave të Presidentit.446 

Shpërndarja e Kuvendit

Gjykata shpjegoi se shpërbërja është e detyrueshme vetëm në tri situata: (i) kur në 
afat prej 60 ditësh nga dita e caktimit të mandatarit nga Presidenti, nuk mund të 
formohet Qeveria, (ii) kur për shpërndarje votojnë 2/3 e deputetëve dhe (iii) kur 
në afat prej 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës, nuk zgjedhet Kryeministri.447

443 Ibid., para. 353.
444 Ibid.
445 Ibid., para. 363, 364.
446 Ibid., para. 170.
447 Ibid., para. 309.
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Votimi i suksesshëm i mocionit të 
mosbesimit nuk rezulton në shpërndarje 
të detyrueshme të Kuvendit.  Presidenti 
nuk ka diskrecion të pakufizuar në 
shpërndarjen ose jo të Kuvendit pas 
votimit të suksesshëm të mosbesimit. 
Nëse ekziston vullneti i Kuvendit dhe shumica e nevojshme për të zgjedhur 
Qeverinë e re, Presidenti duhet të fillojë procedurat për këtë. Siç konfirmoi Gjykata, 
nëse ka një vullnet të tillë dhe ky vullnet është i shprehur, Presidenti nuk mund ta 
shpërndajë Kuvendin.448

Presidenti mund të shpërndajë Kuvendin pas votimit të suksesshëm të mosbesimit 
(i) kur nuk mund të bëhet një shumicë e re e nevojshme për të formuar një Qeveri të 
re, dhe (ii) kur nuk mund të arrihet konsensus politik brenda partive të përfaqësuara 
në Kuvend për të shpërndarë Kuvendin. Në këto rrethana, Presidenti mund ta 
shpërndajë Kuvendin për të kapërcyer krizat kushtetuese dhe parlamentare, por 
gjithnjë në konsultim me dhe bazuar në pajtimin e shumicës së nevojshme të partive 
dhe koalicioneve të përfaqësuara në Kuvend.449

Arsyetimi i Gjykatës është në përputhje 
me qëndrimin e Komisionit të Venecias 
për shpërndarjen e Kuvendit. Komisioni 
theksoi se shpërndarja e një kuvendi të zgjedhur në zgjedhje të lira dhe të ndershme 
si shprehje e vullnetit të popullit, nuk është diçka që duhet trajtuar në mënyrë 
aritmetike, por rezultat i gjykimit të mirë dhe të mençur. Shpërbërja do të ishte 
hapi i fundit për të zgjidhur një krizë kushtetuese të shkaktuar nga pamundësia e 
formimit të Qeverisë.

Zgjedhja e Qeverisë së Re pas Votimit të Mosbesimit

Gjykata theksoi se shprehja e mosbesimit nga pushteti legjislativ ndaj Qeverisë 
është një nga premisat thelbësore të ndarjes dhe balancës së pushteteve. Një votë 
mosbesimi do të mundësonte zgjedhjen e një qeverie të re. Dispozita përkatëse 
kushtetuese që rregullon këtë çështje është neni 95(5) i Kushtetutës. Kjo dispozitë 
zbatohet (i) kur Kryeministri jep dorëheqjen, ose (ii) kur posti i Kryeministrit 
mbetet i lirë.  Ky post mbetet i lirë edhe si pasojë e votimit të mosbesimit të 
Qeverisë në tërësi.  Gjykata vuri në dukje se Kushtetuta mundëson edhe votimin e 
mosbesimit për vetëm një anëtar të Qeverisë, mirëpo nuk u lëshua në argumentimin 
e mëtutjeshëm të kësaj çështjeje.450 

448 Ibid., Para. 387.
449 Ibid., para. 409.
450 Ibid., para. 78.
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Gjykata vuri në dukje se Kushtetuta mundëson edhe votimin e mosbesimit për 
vetëm një anëtar të Qeverisë, mirëpo nuk u lëshua në argumentimin e mëtutjeshëm 
të kësaj çështjeje.451 

Sa i përket procedurës për zgjedhjen e 
Qeverisë së re pas votimit të suksesshëm 
të mosbesimit, Gjykata analizoi afatin 
brenda të cilit partia politike apo koalicioni 
që ka fituar shumicën në Kuvend duhet 

t’i propozojë Presidentit një kandidat për Kryeministër. Ky afat u bë subjekt 
i kundërthënieve, pasi që Kushtetuta nuk përcakton një të tillë.452 Megjithatë, 
Gjykata shpjegoi se mos saktësimi i një afati të caktuar në Kushtetutë bazohet në 
dy premisa: (i) Presidentit i kërkohet të fillojë menjëherë procesin e caktimit të një 
mandatari për Kryeministër dhe (ii) fituesi i zgjedhjeve duhet të nisë menjëherë 
procesin e formimit të Qeverisë së re.453 Ndërmarrja sa më e shpejtë e veprimeve 
për caktimin e mandatarit për Kryeministër dhe zgjedhjen e Qeverisë së re, do të 
ishte thelbësore për funksionimin e institucioneve.

Opinioni i Komisionit të Venecias
I rëndësisë së veçantë për çështjen në shqyrtim është edhe Opinioni i Komisionit 
të Venecias mbi Situatën Kushtetuese me Referencë të Veçantë për Mundësinë e 
Shpërndarjes së Parlamentit (Republika e Moldavisë). Në Opinion thuhet se:

40. Megjithatë, ai rast, i cili dallonte nga 
rasti aktual, kishte të bënte me formimin 
e një qeverie të re pas votimit të mocionit 
të mosbesimit. Duhet theksuar gjithashtu 
se Gjykata e lidhi të drejtën e shpërbërjes [së Kuvendit] me detyrën e Presidentit ‘për 
të ndihmuar në tejkalimin e krizës politike dhe konfliktit midis pushteteve dhe për të 
mos zgjatur krizën për një periudhë të pacaktuar, e cila nuk do të ishte në interesin e 
përgjithshëm të qytetarëve, bartës të sovranitetit shtetëror’. Gjykata po ashtu e lidhi këtë 
të drejtë me detyrën e sigurimit të funksionimit të organeve kushtetuese dhe shmangien 
e ndërprerjes së veprimtarisë së njërit prej pushteteve shtetërore. Gjykata Kushtetuese e 
kufizoi detyrimin e Presidentit për të shpërndarë parlamentin në dështimin e përsëritur 
për të formuar një qeveri në fazën mandatuese të formimit të qeverisë, dhe jo në fazën e 
hershme të negociatave, si në rastin konkret. Kjo qasje është logjike: përderisa Parlamenti 
nuk ka votuar formalisht më shumë se një herë për formimin e një qeverie, nuk ka mundësi 
që të vendoset objektivisht nëse është apo jo e pamundur të formohet një qeveri. Sa i 
përket fazës së negociatave që i paraprijnë mandatimit, Gjykata Kushtetuese në par. 73 
theksoi se neni 85 ka funksionin e një mekanizmi balancues për të shmangur ose kapërcyer 
një krizë institucionale. Qëllimi i nenit 85 shpjegon se përse kompetencat e Presidentit për 
451 Ibid., para. 435.
452 Ibid., para. 480.
453 Ibid., para. 497.
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të shpërndarë Parlamentin janë diskrecionale, pasi që ky diskrecion synon të parandalojë 
ngërçin dhe krizën institucionale me anë të negociatave politike.

41. Nga ana tjetër, për sa i përket formulimit 
të nenit 85 § se Presidenti ‘mund’ dhe jo ‘do të 
shpërndajë parlamentin’, Komisioni thekson se 
dallimi midis ‘mund’ dhe ‘do’ është i vendosur 
drejt në ligj dhe padyshim që ka qëllim që t’i 
jep Presidentit liri veprimi për të ushtruar 

gjykimin dhe diskrecionin e tij duke marrë parasysh rrethanat e një situate të veçantë në 
interes të vendit në tërësi. […] Në dritën e qëllimit të Nenit 85 të Kushtetutës, detyra e 
Presidentit për të bërë konsultime me fraksionet parlamentare duhet parë si mjet për të 
ezauruar të gjitha mundësitë për të formuar Qeverinë ose për të zhbllokuar procedurën e 
miratimit të ligjeve pas skadimit të afatit 3 mujor, përpara se të vendosë për shpërndarjen 
e Parlamentit. 

42. Nëse nuk ekzistojnë mjete të tjera, shpërndarja e Kuvendit mund të konsiderohet edhe 
detyrim kushtetues i Presidentit. Nga ana tjetër, nëse ekzistojnë mjete të tjera, për shembull, 
nëse partitë që përfaqësojnë një shumicë parlamentare kanë arritur një marrëveshje për 
formimin e një qeverie, detyrimi i tillë nuk mund të ekzistojë. Shpërndarja e Kuvendit në 
një situatë të tillë dhe thellimi i krizës kushtetuese apo edhe krijimi i një krize të re mund 
të konsiderohet edhe shkelje e detyrave kushtetuese të Presidentit si një pouvoir neutre. 
Siç u dëshmua nga ngjarjet e mëvonshme, në rastin konkret, shpërndarja e Parlamentit nga 
Presidenti do të binte ndesh me raportin e Nenit. 85(1), siç është përmbledhur në vendimin 
e Gjykatës Kushtetuese të vitit 2013.

43. Në dritën e këtyre argumenteve, Komisioni i Venecias është i mendimit se një rregull 
që përcakton shpërndarjen automatike të Parlamentit pas tre muajsh, pavarësisht nëse janë 
mbajtur votimet formale të besimit apo jo, nuk është koherent me të dyja formulimet 
e nenit 85 dhe me qëllimin e saj të përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese e Moldavisë në 
vendimin e saj të vitit 2013”.454

Analiza Krahasuese
Vendet si Austria, Kroacia, Mali i Zi dhe Serbia ndjekin modelin destruktiv të 
votimit të mosbesimit, për dallim nga Ligji Themelor Gjerman (Grundgesetz) i cili 
parasheh modelin konstruktiv të votës së mosbesimit. “Bundestag” (Parlamenti 
Federal) mund të shprehë mosbesimin e tij ndaj Kancelarit vetëm nëse zgjedh me 
shumicën e anëtarëve të tij një Kancelar të ri dhe i kërkon Presidentit të shkarkojë 
Kancelarin aktual.455 Pra, zgjedhja e një Kancelari të ri çon në shkarkimin e kancelarit 
aktual.

Ky model po ashtu ndjeket edhe nga vendet e tjera, si Spanja, Shqipëria, Hungaria 
dhe Sllovenia. Është interesante se Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisjen e 

454 Komisioni i Venecias, Opinioni Nr.954/2019.
455 Kushtetuta e Gjermanisë, neni 67.
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Përkohshme në Kosovë e vitit 2001, përmbante modelin e votës konstruktive 
të mosbesimit. Ajo parashikonte se “Kuvendi mund të mos ia jep votëbesimin 
Qeverisë vetëm nëse me një shumicë të deputetëve të tij zgjedh njëkohësisht një 
Kryeministër të ri bashkë me listën e ministrave të propozuar nga ai ose ajo”.456

Qëllimi i votës konstruktive të mosbesimit sipas Grundgesetz (Ligjit Themelor 
Gjerman) është shmangia e situatës kur shumica pajtohen për shkarkimin e 
Qeverisë, por nuk janë në gjendje ose nuk dëshirojnë të pajtohen për një Qeveri 
të re. Rezultati i veprimeve të tilla do të ishte paqëndrueshmëria qeveritare. Vota 
konstruktive e mosbesimit u hartua fillimisht në Grundgesetz të vitit 1949 dhe 
ishte ‘paraqitur si një mjet kundër shkatërrimit të qeverive përmes mazhorancave 
negative’ dhe më vonë disa vende e adoptuan të njëjtën. Vota konstruktive e 
mosbesimit është reagim ndaj përvojës gjermane me Kushtetutën e Vajmarit, e 
cila parashikoi një votë destruktive mosbesimi. Partitë politike ekstremiste të majta 
dhe të djathta, veçanërisht partitë komuniste dhe nacional-socialiste, refuzuan 
qeveritë më të moderuara dhe përdorën votën destruktive të mosbesimit për të 
shkaktuar jostabilitet politik dhe për të rritur fuqinë dhe ndikimin e tyre politik. Kjo 
përfundimisht kontribuoi në prishjen e rendit kushtetues të Vajmarit dhe ngritjen 
e regjimit totalitar nacionalist-socialist. Kështu, vota destruktive e mosbesimit, si 
instrument i kontrollit dhe llogaridhënies demokratike, u keqpërdor nga partitë 
politike antidemokratike për të minuar regjimin e parë demokratik të Gjermanisë.

Në vendet që aplikojnë modelin e votës destruktive të mosbesimit, dështimi për 
të zgjedhur një Qeveri të re rezulton në shpërndarjen e Parlamentit. Në Kroaci, 
nëse Kryeministri i ri nuk zgjedhet brenda 30 ditëve nga votimi i suksesshëm i 
mosbesimit, Presidenti duhet të shpërndajë Kuvendin. Ngjashëm përcaktohet edhe 
në Serbi.

Ndër ato vende që aplikojnë modelin destruktiv të mosbesimit, Austria paraqet 
një qasje më të sofistikuar. Pas një votimi të suksesshëm të mosbesimit, Presidenti 
Federal duhet të emërojë një “Qeveri kalimtare” të përbërë nga anëtarë të Qeverisë 
së shkarkuar, sekretarë shtetëror të një ministri të shkarkuar ose zyrtarë të lartë të 
ministrive dhe duhet të caktojë njërin prej tyre për të udhëhequr qeverinë kalimtare 
(Neni 71 i Ligjit Federal Kushtetues). Presidenti Federal ka diskrecion të plotë në 
emërimin e anëtarëve të Qeverisë kalimtare. Mbetet e diskutueshme se brenda çfarë 
periudhe kohore duhet të emërojë Presidenti një Qeveri të tillë kalimtare, por kjo 
duket se është në diskrecion të Presidentit. Qeveria kalimtare mbetet në pushtet deri 
në formimin e një Qeverie të re Federale; pra nuk ka mandat të caktuar. Kjo do të 
thotë se Qeveria kalimtare mund të qëndrojë në pushtet deri pas zgjedhjeve të reja 
të rregullta ose nëse Këshilli Kombëtar vendos të shpërndahet dhe të zhvillohen 
zgjedhje të parakohshme.

456 Korniza Kushtetuese Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, Neni 9.3.10
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Shqipëria

Neni 105 (Ndryshuar me ligjin nr. 9404, datë 21.4.2008)

1. Një e pesta e deputetëve ka të drejtë të paraqesë për votim në Kuvend një mocion 
mosbesimi ndaj Kryeministrit në detyrë, duke propozuar një Kryeministër të ri. 
2. Kuvendi mund të votojë një mocion mosbesimi ndaj Kryeministrit vetëm duke 
zgjedhur me votat e më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të tij një Kryeministër 
të ri. 
3. Presidenti i Republikës dekreton shkarkimin e Kryeministrit në detyrë dhe emërimin 
e Kryeministrit të zgjedhur jo më vonë se 10 ditë nga votimi i mocionit në Kuvend.457

Kroacia

Neni 113

Votëbesimi ndaj Kryeministrit, një anëtari të caktuar të Qeverisë ose të gjithë Qeverisë 
mund të thirret pas mocionit të jo më pak se një të pestës së deputetëve të Parlamentit 
kroat.
Votëbesimi për Qeverinë mund të kërkohet edhe nga Kryeministri. Asnjë votëbesim, 
apo debat mbi të, nuk mund të bëhet para kalimit të shtatë ditëve pas datës në të cilën 
mocioni është dorëzuar në Parlamentin kroat.
Debati dhe votëbesimi zhvillohen jo më vonë se 30 ditë pas ditës në të cilën mocioni 
është dorëzuar në Parlamentin kroat.
Vota e mosbesimi është e suksesshme nëse mbështetet nga shumica e numrit të 
përgjithshëm të deputetëve të Parlamentit kroat.
Nëse mocioni i mosbesimit dështon, deputetët që kanë paraqitur mocionin nuk mund të 
riparaqesin të njëjtin mocion para përfundimit të gjashtë muajve.
Në rast të votimit të suksesshëm të mosbesimit ndaj Kryeministrit ose të gjithë Qeverisë, 
Kryeministri dhe Qeveria japin dorëheqjen. Nëse votëbesimi për kandidatin e ri të 
kryeministrit dhe anëtarët e propozuar si anëtarë të Qeverisë nuk bëhet brenda 30 ditëve, 
Kryetari i Parlamentit kroat e njofton Presidentin e Republikës së Kroacisë lidhur me 
këtë. Pas një njoftimi të tillë nga Kryetari i Parlamentit kroat, Presidenti i Republikës 
shpërndan menjëherë Parlamentin dhe njëkohësisht shpall zgjedhjet parlamentare.
Nëse vota e mosbesimi ndaj një anëtari të qeverisë është e suksesshme, Kryeministri 
mund t’i paraqesë Parlamentit kroat një deputet tjetër për votëbesimin, ose Kryeministri 
dhe Qeveria mund të japin dorëheqjen.
Në të gjitha rastet kur Kryeministri ose Qeveria jep dorëheqje, zbatohen dispozitat e 
paragrafit (7) të këtij neni. 458

457 Kushtetuta e Shqipërisë
458 Kushtetuta e Kroacisë.
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Mali i Zi

Neni 107

Kuvendi mund të votojë për mosbesimin ndaj Qeverisë. 
Propozimin për votën e mosbesimit ndaj Qeverisë mund ta paraqesin së paku 27 deputetë. 
Nëse Qeveria fiton besimin, nënshkruesit e propozimit nuk mund të paraqesin propozim 
të ri për votim mosbesimi para skadimit të afatit prej 90 ditësh.

Neni 110

Mandati i Qeverisë pushon: me skadimin e mandatit të Kuvendit, me dorëheqje, kur e 
humb besimin dhe nëse nuk e propozon buxhetin deri më 31 mars të vitit buxhetor. 
Qeveria së cilës i ka pushuar mandati do të vazhdojë me punën e saj deri në zgjedhjen e 
përbërjes së re të Qeverisë.459

Serbia

Neni 130

Së paku 60 deputetë mund të kërkojnë mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë ose anëtarit 
të caktuar të Qeverisë.
Propozimin për mosbesimin e Qeverisë ose të anëtarit të caktuar të Qeverisë, Kuvendi 
Kombëtar e diskuton në seancën e parë të radhës, jo më vonë se pesë ditë pas paraqitjes 
së propozimit. Pas përfundimit të diskutimit, votohet për propozimin.
Votimi i propozimit për mosbesimit ndaj Qeverisë ose anëtarit të Qeverisë nga Kuvendi 
Kombëtar konsiderohet i pranuar nëse për të votojnë më shumë se gjysma e numrit të 
përgjithshëm të deputetëve. Nëse Kuvendi Kombëtar e pranon votën e mosbesimit ndaj 
Qeverisë, Presidenti i Republikës është i detyruar të fillojë procedurën për zgjedhjen e 
Qeverisë së re.
Nëse Kuvendi Kombëtar nuk arrin të zgjedhë Qeverinë e re brenda 30 ditëve nga votimi 
i mosbesimit, Presidenti i Republikës është i detyruar të shpërndajë Kuvendin Kombëtar 
dhe të caktojë zgjedhjet.
Nëse Kuvendi Kombëtar e pranon votën e mosbesimit ndaj anëtarit të Qeverisë, 
Presidenti i Republikës është i obliguar që të fillojë procedurën për zgjedhjen e anëtarit 
të ri të Qeverisë, në pajtim me ligjin.
Nëse Kuvendi Kombëtar nuk e pranon votën e mosbesimit ndaj Qeverisë ose anëtarit të 
Qeverisë, nënshkruesit e propozimit nuk mund të paraqesin propozim të ri për mosbesim 
para skadimit të afatit 180 ditor.460

459 Kushtetuta e Malit të Zi.
460 Kushtetuta e Serbisë
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Sllovenia

Neni 116

Kuvendi Popullor mund të votojë një mocion mosbesimi ndaj Qeverisë vetëm duke 
zgjedhur kryetarin e ri të Qeverisë sipas propozimit të së paku dhjetë deputetëve dhe me 
shumicën e votave të të gjithë deputetëve. Kryetari në detyrë i Qeverisë shkarkohet, por 
së bashku me ministrat e tij duhet të vazhdojë të kryejë detyrat e tij të rregullta deri në 
dhënien e betimit të Qeverisë së re. 
Duhet të kalojnë jo më pak se dyzet e tetë orë ndërmjet paraqitjes së propozimit për 
zgjedhjen e Kryetarit të ri të Qeverisë dhe votimit të mosbesimit, përveç nëse Kuvendi 
Kombëtar vendos ndryshe me shumicën e dy të tretave të votave të të gjithë deputetëve, 
ose nëse vendi është në luftë ose në gjendje të jashtëzakonshme. 
Kur Kryetari i Qeverisë është zgjedhur në bazë të paragrafit të katërt të nenit 111, ndaj 
tij votohet mocioni i mosbesimit nëse sipas propozimit të së paku dhjetë deputetëve, 
Kuvendi Kombëtar zgjedh kryetarin e ri të Qeverisë me shumicë të votave të hedhura.461

Gjermania

Neni 67

1 Bundestagu mund të shprehë mosbesimin ndaj Kancelarit Federal vetëm duke zgjedhur 
një pasardhës me votën e shumicës së anëtarëve të tij dhe duke i kërkuar Presidentit 
Federal shkarkimin e Kancelarit Federal. Presidenti Federal duhet të përmbushë kërkesën 
dhe të emërojë personin e zgjedhur.
2. Ndërmjet propozimit dhe zgjedhjes duhet të kalojnë dyzet e tetë orë.462

Përfundime
Sipas modelit destruktiv të votimit të mosbesimit që ka adoptuar Kushtetuta e 
Kosovës, përfundimi i mandatit të qeverisë nuk rezulton automatikisht në zgjedhje 
të reja. Megjithatë, votimi i mosbesimit krijon zbrazëti institucionale dhe pasiguri 
në lidhje me perspektivat e formimit të një Qeverie të re dhe shpesh mund të 
shkaktojë një valë të re krizash politike dhe institucionale. Kosova do mund të 
aplikonte sistemin konstruktiv të votimit të mosbesimit, i cili do të ofronte më 
shumë siguri dhe efikasitet në krijimin e institucioneve të reja.

Presidenti nuk ka kompetenca të pakufizuara për të shpërndarë Kuvendin pas 
votimit të suksesshëm të votës së mosbesimit. Ai/Ajo duhet fillimisht të kërkojë 
mënyra për formimin e një Qeverie të re, që të shmangë zgjedhjet. Kjo qasje është 
në përputhje me parimin e bashkëpunimit me mirëbesim të cilin e afirmoi Gjykata, 
derisa Kushtetuta nuk e parasheh në ndonjë dispozitë të saj.
461 Kushtetuta e Sllovenisë.
462 Kushtetuta e Gjermanisë.
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Mos saktësimi i një afati kohor në Kushtetutë për emërimin e kandidatit të parë për 
Kryeministër mund të vazhdojë të krijojë paqartësi dhe konflikte kushtetuese. Kjo 
zbrazëti, sipas arsyetimit të Gjykatës, bazohet në dy premisa kryesore: Presidentit i 
kërkohet të fillojë menjëherë procesin e caktimit të një mandatari për Kryeministër 
dhe fituesi i zgjedhjeve duhet të nisë menjëherë procesin e formimit të Qeverisë së 
re.

Ndryshimet e mundshme të Kushtetutës mund të plotësojnë zbrazëtirat aktuale 
kushtetuese dhe të sigurojnë procedura më efikase.

Rekomandime
Për të adresuar këto çështje dhe zbrazëtira, mund të konsiderohen alternativat e 
mëposhtme në rast të një ndryshimi të Kushtetutës.

(1) Parimi i bashkëpunimit me mirëbesim 

● Kushtetutës mund t’i shtohet një dispozitë e re e cila, në përputhje me interpretimin 
e Gjykatës, përcakton në mënyrë shprehimore parimin e bashkëpunimit me 
mirëbesim.

(2) Afatet për nominimin dhe mandatimin e kandidatit për Kryeministër pas votimit 
të suksesshëm të mosbesimit

● Në rast se nuk ka ndryshime kushtetuese, interpretimi i Gjykatës duhet të zbatohet 
si udhërrëfyes (d.m.th., formimi i qeverisë për të siguruar funksionimin efektiv dhe 
pa vonesa të institucioneve);

● Dispozitat e reja kushtetuese mund të përcaktojnë afate të qarta për emërimin e 
kandidatit për Kryeministër.

(3) Reformimi i votës së mosbesimit

● Në rast të ndryshimeve, dispozitat e reja kushtetuese mund të parashikojnë 
afatin/kufirin, mandatin dhe përgjegjësinë e Qeverisë në largim, derisa Kuvendi të 
zgjedhë një Qeveri të re.

● Si mundësi tjetër, modeli destruktiv i votës së mosbesimit do të mund të 
zëvendësohej me modelin konstruktiv votës së mosbesimit. Ky model do të 
siguronte shumicë të re parlamentare pa krijuar kriza dhe zbrazëtira institucionale 
dhe do të mundësonte formimin më të shpejtë të qeverisë së re.
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Kushtetuta përmban standarde të njohura ndërkombëtarisht për barazinë gjinore, 
por nuk parasheh kuota për përfaqësimin gjinor në institucionet e Kosovës. 
Megjithëse ekziston një kornizë mjaft solide kushtetuese dhe institucionale për 
barazinë gjinore, përfaqësimi i grave në pozitat vendimmarrëse mbetet një sfidë 
në praktikë. Prandaj, Kushtetuta ose ligji duhet të vendosin rregulla të qarta dhe të 
shtyjnë përpara synimin për vendosjen e një kuote prej të paktën 40% për përfaqësim 
të gjerë institucional të balancuar midis grave dhe burrave. Nga ana tjetër, duhen 
vendosur masa të forta afirmative për të rritur përfaqësimin e grave në institucionet 
publike, veçanërisht aty ku ende ka zbrazëtira të mëdha.

Barazia gjinore dhe 
kuotat gjinore për 

anëtarët e Qeverisë

XV
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Dispozitat kushtetuese lidhur me barazinë 
gjinore nuk kanë arritur të zbatohen 
plotësisht në praktikë. Viteve të fundit është 
parë progres, megjithatë, burrat vazhdojnë 
të dominojnë shumicën e pozitave drejtuese 
politike dhe institucionale. Kështu, barazia e plotë gjinore në pozitat më të larta 
vendimmarrëse në nivel kombëtar dhe lokal ende mbetet vetëm një synim për t’u 
arritur.463 

Përfaqësimi politik i grave në asambletë legjislative apo pozitat vendimmarrëse 
mbetet më i ulët në krahasim me përfaqësimin e burrave. Përfaqësimi politik i 
grave në pozitat vendimmarrëse është një sfidë kyçe në nivel qendror, por edhe 
në atë komunal, përkundër kuotës ekzistuese prej 30%, të garantuar në Ligjin Nr. 
03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme (“Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme”) dhe 
Ligjin Nr. 003/L- 072 për Zgjedhjet Lokale (“Ligji për Zgjedhjet Lokale”).464 Partitë 
politike dhe përfaqësuesit e tyre duhet të shohin legjislacionin prej këndvështrimit 
të ndjeshmërisë gjinore, në mënyrë që të adresojnë mungesën e barazisë gjinore në 
nivel qendror dhe në nivel lokal të qeverisjes, ku gjendja është edhe më kritike.465 

Kushtetuta parasheh që ushtrimi i 
autoritetit publik duhet të bazohet në 
parimet e barazisë dhe në të drejtat dhe 
liritë themelore të njeriut të njohura 
ndërkombëtarisht.466 Barazia gjinore është 

qenësore për zhvillimin demokratik të shoqërisë, pasi që siguron pjesëmarrje të 
barabartë për gratë dhe burrat në fushat politike, ekonomike, sociale, kulturore 
dhe të tjera të jetës shoqërore. Si çdo kushtetutë tjetër në Evropë dhe në mbarë 
botën, edhe Kushtetuta e Kosovës e rregullon çështjen e barazisë gjinore nga një 
këndvështrim i përgjithshëm, duke e kufizuar atë vetëm sa i përket përbërjes së 
Kuvendit nga gratë. Dispozita të tjera të rëndësishme i referohen edhe parimit 
të barazisë gjinore në sektorë të ndryshëm publik. Kjo qasje gjithëpërfshirëse 
kushtetuese tregon përkushtimin e vendosur të Kosovës - si një shtet i ri - për të 
garantuar dhe mbrojtur parimin e barazisë gjinore në përputhje me legjislacionin e 
saj dhe standardet e njohura ndërkombëtarisht.

463 Grupi për Ballkan, Gratë në Politikë III – Përfaqësimi Gjinor në Nivel Lokal, 18 mars 2021, faqe 4, në 
 https://balkansgroup.org/en/women-in-politics/
464 Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme; Ligji për Zgjedhjet Lokale, në https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/10/Law-
 On-Local-Elections-In-The-Republic-Of-Kosovo.pdf?msclkid=99a54719bbff11ec942090240c843ba9; Programi i Kosovës për 
 Barazi Gjinore 2020-2024, Qershor 2020, faqe 46, në https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/AGE%20Kosovo%20
 Program%20for%20Gender%20Equality%202020- 2024.pdf . Për nivelin lokal, shih gjithashtu Grupi i Ballkanit, Gratë në 
 Politikë III Përfaqësimi gjinor në nivel lokal, 18 mars 2021, faqe 4.
465 Grupi për Ballkan, Gratë në Politikë II - Politikëbërja e përgjegjshme gjinore në nivel lokal dhe qendror, 25 gusht 2020, në 
 https://balkansgroup.org/grate-ne-politike-ii-politikeberja-e-pergjegjshme-gjinore-ne-nivelin-lokal-dhe-qendror/.
466 Kushtetuta e Kosovës, neni 3(2).

Kushtetuta dhe ligjet për 
barazi gjinore në Kosovë nuk 
implementohen në praktikë.

Parimi i barazisë gjinore është 
një vlerë themelore për zhvillimin 
demokratik të shoqërisë.
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Kushtetuta garanton parimin e mosdiskriminimit 
në bazë të gjinisë.467 Ky parim parasheh 
mundësinë e vendosjes së metodave afirmative 

ligjore të nevojshme për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të individëve dhe 
grupeve në pozitë të pabarabartë.468 Përveç kësaj, “masat e tilla do të zbatohen 
derisa të arrihet qëllimi për të cilin janë vënë ato”.469 Shembulli i parë normativ i 
kuotës gjinore në Kosovë daton që nga Misioni i Administratës së Përkohshme të 
Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) me Nenin 21 të Ligjit Nr. 2004/12 
për Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës. Ky Ligj u referohej Rregullave Gjinore, 
ku përcaktohej se asnjë gjini nuk mund të përfaqësohet me më pak se 33% të 
ulëseve.470 Në vitin 2014, një numër i konsiderueshëm i deputetëve të Kuvendit 
iniciuan ndryshimin e Kushtetutës, me propozimin që asnjë nga gjinitë të mos 
përfaqësohej me më pak se 40% në pozitat e ministrave dhe zëvendësministrave të 
Qeverisë.

Përveç Kushtetutës dhe legjislacionit 
në fuqi, disa traktate dhe instrumente 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut janë 
drejtpërdrejt të zbatueshme në rendin 
juridik të brendshëm të Kosovës. Një prej 
tyre është Konventa për Eliminimin e të 
Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave (KEFDG).471 Neni 4(1) i KEFDG-
së parasheh se: “Miratimi i masave të pёrkohshme të veçanta nga shtetet palё që 
synojnë arritjen de facto tё barazisë midis burrit dhe gruas, nuk konsiderohet 
diskriminim, siç ёshtё pёrkufizuar në këtë Konventë, por në asnjë mënyrë nuk 
duhet të ketë për pasojё aplikimin e vazhdueshëm të normave dhe standardeve të 
pabarabarta apo tё veçanta. Këto masa duhet tё ndёrpriten kur të jetë arritur qëllimi 
i barazisë gjinore në mundësi dhe trajtim”.472

KEFDG sqaroi se me termin ‘masa’ nënkuptohet një shumëllojshmëri e gjerë 
instrumentesh, politikash dhe praktikash legjislative, ekzekutive, administrative dhe 
të tjera rregullative, duke përfshirë trajtimin prioritar; rekrutimin, punësimin dhe 
promovimin e targetuar; qëllimet numerike të lidhura me korniza kohore, si dhe 
sistemet e kuotave.473 Masa të tilla janë paraparë edhe me Kushtetutën e Kosovës, 

467 Ibid., neni 24 (2).
468 Ibid., neni 24(3).
469 Ibid.
470 Rregullorja Nr.2004/12 e UNMIK-ut mbi Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/
 regulations/02english/E2004regs/RE2004_12.pdf.
471 Gjithsej 206 vende në mbarë botën - dhe Bashkimi Evropian si organizatë rajonale - kanë ratifikuar KEFDG-në. Kosova aty 
 përfaqësohet nën ombrellën e UNMIK-ut. Megjithatë, data e ratifikimit të KEFDG nuk është e njohur. Databaza e raporteve të 
 progresit të KEFDG-së, në https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/KEFDG?msclkid=3d0d16beb71511ecb87dbd103f8ffd9e 
472 Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (KEFDG), miratuar dhe hapur për nënshkrim, ratifikim 
 dhe aderim me rezolutën 34/180 të Asamblesë së Përgjithshme të 18 dhjetorit 1979, në https://www.ohchr.org/Documents/
 ProfessionalInterest/cedaw.pdf. 
473 Rekomandimi i përgjithshëm nr. 25, mbi nenin 4, paragrafi 1, të Konventës për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit
 ndaj Grave, mbi masat e veçanta të përkohshme, 2004, në https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/
 General%20recommendation%2025%20%28English%29.pdf

Kushtetuta lejon zbatimin e 
masave afirmative.

KEFDG inkurajon zbatimin e 
masave të përkohshme për të arritur 
barazinë de facto mes burrave dhe 
grave.
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Ligjin Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore (“Ligji për Barazi Gjinore”) dhe Ligjin Nr. 
05/L-021 për Mbrojtjen nga Diskriminimi (“Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi”.

Komiteti i KEFDG theksoi se zgjedhja e një ‘mase’ të veçantë varet nga konteksti 
në të cilin zbatohet dispozita dhe nga qëllimi specifik që synohet të arrihet.474 
Në një rekomandim tjetër të përgjithshëm, Komiteti gjithashtu ofroi alternativa 
të ndryshme për të adresuar barazinë gjinore në jetën politike dhe publike, duke 
përfshirë pjesëmarrjen e barabartë të grave në pozitat e larta shtetërore (dmth. 
në Qeveri). Një nga këto alternativa ishte obligimi që asnjëra gjini nuk duhet të 
përfaqësohet me më pak se katërdhjetë për qind (40%) të anëtarëve që përbëjnë një 
organ publik ose përcaktimi i kuotës për gratë për pozita të larta shtetërore dhe për 
emërime në poste publike.475

Krahas marrëveshjeve ndërkombëtare si KEFDG-ja, Kosova ka miratuar 
legjislacionin e nevojshëm për promovimin e barazisë gjinore, si dhe për garantimin 
e kuotave gjinore në Kuvend, siç është Ligji për Barazi Gjinore. Qëllimi i këtij ligji 
ishte sigurimi i kornizës së nevojshme institucionale për zbatimin e marrëveshjeve 
ndërkombëtare në të gjitha nivelet e qeverisjes. Ky ligj gjithashtu përcakton krijimin 
e një mekanizmi institucional që synon arritjen e barazisë gjinore, përkatësisht 
Agjencinë për Barazi Gjinore (ABGJ) - që vepron në kuadër të Zyrës së Kryeministrit 
(ZKM) - e cila, ndër të tjera, ka për detyrë përgatijen e raporteve për zbatimin e 
KEFDG-së.476

Kushtetuta parasheh zbatueshmërinë e drejtpërdrejtë të KEFDG-së në rendin 
juridik të Kosovës. Në mënyrë paradoksale, Kosova nuk është palë e këtij traktati, 
për shkak të mosnjohjes si shtet nga OKB-ja. Si pasojë, procedura e raportimit nga 
ABGJ në KEFDG nuk ka funksionuar ndonjëherë në praktikë.

Mënyra se si funksionon raportimi është se ABGJ fillimisht duhet të marrë një 
shënim zyrtar nga KEFDG. Pasi e pranon të njëjtin, ABGJ ndërmerr të gjitha hapat 
e procesit koordinues me institucionet shtetërore, organizatat jo-qeveritare (OJQ)-
të dhe partnerët ndërkombëtar. Bazuar në informacionin e grumbulluar, raporti më 
pas përpilohet sipas kritereve të raportimit të KEFDG-së.477

Komiteti i KEFDG-së ka dërguar, përmes UNMIK-ut, ftesë për dorëzimin e 
raportit mbi zbatimin e KEFDG-së në Kosovë, vetëm një herë, në shkurt të vitit 
2008. Me të kërkohej nga hartuesit që raporti të mbulojë periudhën 1999-2007. 
Kosova, nga ana tjetër, përgatiti raportin nën udhëheqjen e ABGJ.478

474 Ibid.
475 Rekomandimi i përgjithshëm nr. 23: Jeta politike dhe Publike, i Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit
 Kundër Grave (KEFDG), para. 29 në https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_
 GEC_4736_E.pdf
476 Ligji Nr. 05/L -020 për Barazinë Gjinore, në
 https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/LAW%20%20ON%20GENDER%20EQUALITY(1).pdf
477 Grupi për Ballkan, intervistë me ekspertin e AGE-së, 22 Prill 2022.
478 Ibid.
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Kur drafti i raportit u përgatit për t’u prezantuar në KEFDG përmes UNMIK-ut - 
sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KSOKB) 
- u ngritën polemika lidhur me logon e Qeverisë së Kosovës. Në atë kohë, Kosova 
shpalli pavarësinë e saj dhe UNMIK-u vazhdonte të insistonte që logoja e Qeverisë 
duhej larguar.479

Sipas procedurës së raportimit të KEFDG-së, delegacioni i Kosovës është dashur 
ta dorëzojë raportin. Fatkeqësisht, nuk ka pasur gatishmëri që delegacioni të 
prezantojë para Komitetit të KEFDG-së, nëse nuk përfaqësohet sipas Rezolutës 
1244 dhe si përfundim, asnjë përparim nuk u shënua në këtë drejtim dhe raporti 
nuk u dorëzua asnjëherë.480

Ky konflikt kishte bazën në nenin 25 të KEFDG-së, i cili përcakton se konventa 
është e hapur për të gjitha shtetet dhe se aderimi në të realizohet pasi të depozitohet 
instrumenti i aderimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 
Mosnjohja e Kosovës si shtet nga OKB-ja e bëri të pamundur që Kosova zyrtarisht 
të bëhet palë kontraktuese.481

Neni 8 i KEFDG përcakton se “Shtetet palë 
marrin të gjitha masat e përshtatshme pёr t’u 
siguruar grave mundёsinё, nё tё njёjtat kushte 
me burrat, dhe pa asnjë diskriminim, qё t’i 

përfaqësojnë qeveritё e tyre në arenën ndërkombëtare dhe të marrin pjesё në 
punimet e organizatave ndërkombëtare”. Kjo mund të interpretohet si një objektiv 
i mundshëm pas ratifikimit të saj në Kosovë, në mënyrë që të ecet drejt arritjes së 
përfaqësimit prej 50% të grave në përbërje të përfaqësimit politik ndërkombëtar për 
pozita si diplomate, ambasadore, anëtare të organizatave ndërkombëtare si OKB-ja, 
apo edhe si pjesë e personelit ushtarak.

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) theksoi se barazia 
gjinore është shtylla e rritjes gjithëpërfshirëse. “Përfshirja e plotë e grave në 
vendimmarrje dhe në përcaktimin e agjendave shtetërore është thelbësore për 
pasqyrimin adekuat të prioriteteve dhe nevojave të të gjithë anëtarëve të shoqërisë. 
Kjo gjithashtu kontribuon në ngritjen e besimit të qytetarëve në institucionet 
publike.”482 Megjithatë, pabarazitë mes burrave dhe grave janë ende të theksuara 
në nivelet më të larta të hierarkisë organizative, pasi që gratë mbeten ende të 
nënpërfaqësuara në pozita vendimmarrëse dhe drejtuese.483 Sipas OECD-së, 
mesatarja e grave që marrin pjesë në politikë dhe qeverisje është tridhjetë e dy 
përqind (32%).484

479 Ibid.
480 Ibid.
481 Ibid.
482 Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), 2015 Rekomandimi i OECD i Këshillit për Barazinë Gjinore në Jetën
 Publike, 2016, faqe 5, në https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252820-en.pdf?expires=1650103009&id=&accname=
 guest&checksum=2A6F67A5E5287188DADB31A53F9 72A39.
483 Ibid.
484 OECD Governance. Gratë në politikë, 2021, në https://www.oecd.org/gender/data/ 

Kosova duhet të synojë një 
kuotë prej së paku 40%
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Edhe pse gratë përfaqësojnë pothuajse gjysmën e popullsisë në Kosovë, ato nuk 
ndajnë në mënyrë të barabartë pushtetin në sferën publike.485 Kjo reflektohet qartë 
në përqindjen e ulët të përfaqësimit të grave në Kuvend.486

Në sektorin diplomatik, vetëm 9 gra janë drejtuese të Shërbimit Konsullor.487Në 
raportin “Nivelet aktuale të përfaqësimit të grave në organet dhe mekanizmat e të 
drejtave të njeriut: sigurimi i ekuilibrit gjinor” të Komitetit Këshillimor të Këshillit 
të të Drejtave të Njeriut të OKB-së, përmendet se nënpërfaqësimi i grave në organet 
dhe mekanizmat ndërkombëtar dëmton ndjeshëm të drejtat e tyre njerëzore për 
barazi dhe mosdiskriminim.488 

Barazia gjinore është thelbësore për demokracinë dhe qeverisjen e mirë. Prandaj, 
është e rëndësishme që kjo barazi të arrihet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe 
aplikimit të masave të duhura për zbatimin e plotë të ligjeve.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 3 [Barazia para ligjit]

2. Ushtrimi i autoritetit publik në Republikën e Kosovës bazohet në parimet e barazisë 
para ligjit të të gjithë individëve dhe në respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut, të pranuara ndërkombëtarisht, si dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe 
në pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre.

Neni 7 [Vlerat]

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

Neni 22 [Zbatimi i drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve 
Ndërkombëtare]

Të drejtat dhe liritë e njeriut të garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet 
ndërkombëtare në vijim, garantohen me këtë Kushtetutë, zbatohen drejtpërdrejtë në 
Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, në rast konf likti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe 
akteve të tjera të institucioneve publike: 

485 Agjencia Kosovare e Statistikave, Gratë dhe Burrat në Kosovë, 2018/2019 https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-
 statistics/add-news/women-and-men-in-kosovo-20182019.
486 Instituti Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore (IDEA), Databaza e Kuotave Gjinore, Kosovë, në 
 https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/164/35
487 Misionet Diplomatike - Ministria e Punëve të Jashtme - Republika e Kosovës, në 
 https://mfa-ks.net/en/misionet/493/ambasadat-e-republiks-s-kosovs/493
488 Këshilli për të Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara (OHCHR) - Nivelet Aktuale të Përfaqësimit të Grave në Organet dhe 
 Mekanizmat e të Drejtave të Njeriut: Raporti i Komitetit Këshillimor të Këshillit të të Drejtave të Njeriut mbi Sigurimin e 
 Barazisë Gjinore, në https://www.ohchr.org/en/documents/reports/ahrc4751-current-levels-representation-women-
 human-rights-organs-and-mechanisms
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[…]
(6) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas;

Neni 24 [Barazia para Ligjit]

1. Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë 
ligjore, pa diskriminim. 
2. Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, 
mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë 
komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së 
kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal. 3. Parimet e mbrojtjes së barabartë ligjore nuk 
parandalojnë vënien e masave të nevojshme për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave 
të individëve dhe grupeve që janë në pozitë të pabarabartë. Masat e tilla do të zbatohen 
vetëm derisa të arrihet qëllimi për të cilin janë vënë ato.

Neni 71 [Kualifikimet dhe Barazia Gjinore]

2. Përbërja e Kuvendit të Kosovës do të respektoj parimet e barazisë gjinore të cilat janë 
të pranuara në pajtim me parimet ndërkombëtare.

Neni 101 [Shërbimi Civil]

1. Përbërja e shërbimit civil do të pasqyrojë shumëllojshmërinë e popullit të Kosovës, 
duke marrë në konsideratë parimet e barazisë gjinore, të njohura ndërkombëtarisht.

Neni 104 [Emërimi dhe shkarkimi i gjyqtarëve]

2. Përbërja e gjyqësorit pasqyron shumëllojshmërinë etnike të Kosovës dhe parimet e 
pranuara ndërkombëtarisht të barazisë gjinore.

Neni 108 [Këshilli Gjyqësor i Kosovës]

2. Këshilli Gjyqësor i Kosovës është institucion plotësisht i pavarur në ushtrimin e 
funksioneve të tij. Këshilli Gjyqësor i Kosovës siguron që gjykatat në Kosovë të jenë 
të pavarura, profesionale e të paanshme dhe [...] ndjekin parimet e barazisë gjinore […].
4. Propozimet për emërimin e gjyqtarëve duhet të bëhen në bazë të procesit të hapur 
për emërime, në bazë të meritave të kandidatëve, dhe ky propozim pasqyron parimin e 
barazisë gjinore […].

Neni 109 [Prokurori i Shtetit]

4. Prokurori i shtetit […] respekton parimet e barazisë gjinore.

Neni 110 [Këshilli Prokurorial i Kosovës]

1. Këshilli Prokurorial i Kosovës është institucion plotësisht i pavarur në kryerjen e 
funksioneve të tij, në pajtim me ligjin. Këshilli Prokurorial i Kosovës siguron qasje të 
barabartë në drejtësi për të gjithë personat në Kosovë. Këshilli Prokurorial i Kosovës 
siguron që Prokurori i Shtetit të jetë i pavarur, profesional, i paanshëm dhe pasqyron 
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natyrën shumetnike të Kosovës dhe parimet e barazisë gjinore.
3. Propozimet për emërimin e prokurorëve duhet të bëhen në bazë të procesit të hapur 
për emërime, në bazë të meritave të kandidatëve, dhe ky propozim pasqyron parimin e 
barazisë gjinore dhe përbërjen etnike të jurisdiksionit territorial përkatës.

Neni 114 [Përbërja dhe Mandati i Gjykatës Kushtetuese]

1. Gjykata Kushtetuese përbëhet nga nëntë (9) gjyqtarë, të cilët do të jenë juristë të 
shquar dhe personalitete me moralin më të lartë, jo me më pak se dhjetë (10) vjet përvojë 
profesionale përkatëse. Kualifikimet e tjera përkatëse rregullohen me ligj. Parimet e 
barazisë gjinore do të respektohen.

Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër 
Grave (KEFDG) 

Neni 2

Shtetet palë dënojnë diskriminimin ndaj grave në të gjitha format, pranojnё të ndjekin me 
të gjitha mjetet e pёrshtashme dhe pa vonesё, një politikё tё eliminimit tё diskriminimit 
kundrejt grave dhe për këtë arsye zotohen: 
(a) Të përfshijnë në kushtetutat e tyre kombёtare ose në ndonjё dispozitë tjetër ligjore të 
përshtatshme, parimin e barazisë sё burrit dhe të gruas, po qe se ende nuk ёshtё bёrё, 
dhe të sigurojnë nёpёrmjet legjislacionit dhe masave tё tjera të përshtatshme zbatimin 
praktik të këtij parimi; 
[…]
(d) Të mos ndёrmarrin asnjë veprim ose praktikё diskriminuese ndaj grave dhe të sigurojnё 
që autoritetet dhe institucionet publike tё veprojnё nё pёrputhje me kёtё detyrim;

Neni 4

1. Miratimi i masave të pёrkohshme të veçanta nga shtetet palё që synojnë përshpejtimin 
de facto tё barazisë midis burrit dhe gruas, nuk konsiderohet diskriminim, siç ёshtё 
pёrkufi zuar në këtë Konventë, por në asnjë mënyrë nuk duhet të ketë për pasojё ruajtjen 
e normave të pabarabarta apo tё veçanta. Këto masa duhet tё ndёrpriten kur të jenё 
arritur objektivat e barazisë së mundësive dhe të trajtimit.

Neni 7

Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj 
grave në jetën politike dhe publike të vendit dhe nё mënyrë të veçantë u sigurojnë grave, 
në tё njёjtat kushte me burrat, të drejtën:
[...]
(b) Për tё marrё pjesë në përpunimin e politikës sё shtetit dhe në zbatimin e saj; për tё 
mbajtur poste publike dhe pёr të ushtruar të gjitha funksionet publike në të gjitha nivelet 
e qeverisjes;
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Ligji Nr. 05/L -020 për Barazinë Gjinore

Neni 6 [Masat e veçanta]

1. 1. Institucionet publike marrin masa të veçanta të përkohshme me qëllim të 
përshpejtimit të realizimit të barazisë faktike midis femrave dhe meshkujve në ato fusha 
ku ekzistojnë pabarazi. 
2. Masat e veçanta mund të përfshijnë: 
2.1. kuotën për të arritur përfaqësimin e barabartë të femrave dhe meshkujve; 
2.2. programe për të ndihmuar dhe mbështetur rritjen e pjesëmarrjes së gjinisë më pak 
të përfaqësuar në vendimmarrje dhe jetën publike; 
2.3. fuqizimin ekonomik dhe hapat për të përmirësuar pozitën e femrave apo meshkujve 
në fushën e punës, në arsim, në shëndetësi, kulturë dhe shpërndarjen dhe/ose 
rishpërndarjen e burimeve; 
2.4. trajtim preferencial, rekrutimin, punësimin dhe ngritjen në detyrë, dhe masa të tjera 
në secilën fushë ku ka pabarazi; 
3. Kandidati i gjinisë së nënpërfaqësuar duhet t’i ketë kualifikimet e njëjta me ato të 
kundër kandidatit të tij për sa i përket plotësimit të kushteve. 
4. Aplikacioni i secilit kandidat i nënshtrohet një vlerësimi objektiv i cili duhet të merr 
parasysh të gjitha kriteret që janë karakteristike për secilin kandidat individual; 
5. Përparësia e dhënë kandidatit të gjinisë së nënpërfaqësuar nuk mund të jetë automatike 
dhe e pakushtëzuar por, mund të shpërfillet nëse arsyet specifike për një kandidat 
individual mund të shkojnë në favor të tij. 
6. Nuk përbëjnë diskriminim gjinor rastet kur institucionet publike marrin masa të 
veçanta, përfshirë edhe dispozita ligjore, që synojnë përshpejtimin e vendosjes së barazisë 
faktike ndërmjet femrave dhe meshkujve. Këto masa duhet të pushojnë së ekzistuari sapo 
të jenë arritur objektivat e barazisë gjinore, për të cilat janë krijuar. 
7. Organet legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore në të gjitha nivelet, si dhe institucionet 
tjera publike, janë të obliguara të miratojnë dhe zbatojnë masa të veçanta për të arritur 
përfaqësimin e gjinisë më pak të përfaqësuar, deri në arritjen e përfaqësimit të barabartë 
të femrave dhe meshkujve sipas këtij ligji. 
8. Përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, ekzekutive dhe 
gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur sigurohet përfaqësim minimal prej 
pesëdhjetë përqind (50%) për secilën gjini, përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe 
vendimmarrëse.489

Krahas dispozitave kyçe kushtetuese dhe dispozitave më të përgjithshme ligjore që 
parashohin barazinë gjinore dhe marrë parasysh ndërgjegjësimin e shoqërisë civile, si 
dhe të deputetëve për nevojën e një kuote legjislative për gratë në postet ekzekutive, 
është miratuar edhe legjislacioni i veçantë në këtë fushë.

489 Ligji Nr. 05/L-020 për Barazinë Gjinore, 26 qershor 2015
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Ligji Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës

Neni 27 [Kuotat gjinore]

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

Neni 110  [Dispozitat e Përgjithshme]

110.2 Subjekti politik paraqet listën e kandidatëve në bazë të procedurave të caktuara nga 
KQZ-ja dhe ky ligj. Secila listë e kandidatëve do të ketë së paku tridhjetë për qind (30%) 
të kandidatëve të gjinisë tjetër sipas tabelës së bashkëngjitur si Shtojca 1.

Neni 111 [Ndarja e vendeve]

111.6. Nëse pas ndarjes së vendeve të përcaktuara në paragrafin 5 të këtij neni kandidatëve 
të gjinisë pakicë nuk u janë ndarë së paku 30% nga numri i përgjithshëm i vendeve të 
subjektit politik, kandidati i fundit i zgjedhur i gjinisë shumicë zëvendësohet nga një 
kandidat i radhës i gjinisë tjetër në listën e rirenditur për kandidatë, derisa numri i 
përgjithshëm i vendeve të ndara për gjininë pakicë të jetë së paku 30%.

Neni 112 [Zëvendësimi i deputetëve]

112.2 Një anëtar i Kuvendit të Kosovës mandati i të cilit përfundon në pajtim me nenin 
112.1 zëvendësohet si vijon: a) nga kandidati i ligjshëm në radhë i të njëjtës gjini i cili ka 
fituar numrin më të mash të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të Subjektit 
Politik në emër të së cilës garoi anëtari; b) nëse nuk ka ndonjë kandidat tjetër të ligjshëm 
me gjini të njëjtë nga lista e kandidatëve, nga kandidati i radhës i cili ka fituar numrin më 
të lartë të votave në listën e kandidatëve.490

Përveç kuotës së përcaktuar me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme, ligje të tjera synojnë 
parandalimin dhe luftimin e diskriminimit në baza gjinore, përtej posteve ekzekutive. 
Këto ligje parashikojnë veprime afirmative për të parandaluar ose kompensuar 
diskriminimin në baza gjinore. Ato gjithashtu kërkojnë angazhimin e të gjitha organeve 
komunale që të gjithë qytetarët e komunës t’i gëzojnë të drejtat dhe liritë e tyre pa asnjë 
lloj diskriminimi, përfshirë gjininë.

Ligji Nr. 05/L-021 për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Neni 1 [Qëllimi]

1. Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i një kornize të përgjithshme për parandalimin 
dhe luftimin e diskriminimit në bazë të kombësisë apo lidhjes me ndonjë komunitet, 
origjinës sociale apo kombëtare, racës, etnisë, ngjyrës, lindjes, origjinës, seksit, gjinisë, 
identitetit gjinor, orientimit seksual, gjuhës, shtetësisë, besimit fetar dhe besimit, 

490 Law No. 03/L-073 on General Elections in the Republic of Kosovo.
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përkatësisë politike, mendimit politik apo mendimeve të tjera, gjendjes sociale ose 
personale, moshës, gjendjes familjare ose martesore, shtatëzënisë, lehonisë, gjendjes 
pasurore, gjendjes shëndetësore, aftësisë së kufizuar, trashëgimisë gjenetike ose ndonjë 
baze tjetër, me qëllim të zbatimit të parimit të trajtimit të barabartë.
2. Ky ligj është në përputhshmëri me [...] Direktivën e Këshillit 2000/78/KE e datës 
17 nëntor që krijon një kuadër të përgjithshëm për trajtimin e barabartë në punësim 
dhe profesion të Këshillit të Bashkimit Evropian […] [dhe] Direktivën 2006/54 /KE 
e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të 5 korrikut 2006 mbi zbatimin e parimit të 
mundësive të barabarta dhe trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në fushën e 
punësimit dhe të profesionit (e amandamentuar) të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit 
të Bashkimit Evropian.

Neni 2 [Fushëveprimi]

1. Ky ligj zbatohet për të gjitha veprimet apo mosveprimet, të të gjitha institucioneve 
shtetërore dhe lokale, të personave fizik dhe juridik, të sektorit publik dhe privat, të cilët 
shkelin, kanë shkelur ose mund të shkelin të drejtat e çdo personi apo personave fizik 
dhe juridik, në të gjitha fushat e jetës, e posaçërisht që kanë të bëjnë me:
1.1. kushtet për qasje në punësim, vetëpunësim dhe punësimin në profesion, përfshirë 
këtu kushtet e punësimit, kriteret e përzgjedhjes, pa marrë parasysh aktivitetin në të 
gjitha nivelet e hierarkisë profesionale, përfshirë avancimet; 
1.2. qasje në të gjitha llojet dhe nivelet e udhëheqjes profesionale, trajnimeve profesionale, 
trajnimit të avancuar profesional dhe rikualifikimet përfshirë edhe përvojën e punës 
praktike; 
1.3. kushtet e punësimit dhe të punës, përfshirë shkarkimin apo ndërprerjen e kontratës 
dhe pagesës; 
1.4. anëtarësimin dhe përfshirjen në organizata të punëtorëve ose të punëdhënësve apo 
në çdo organizatë tjetër anëtarët e së cilës ushtrojnë një profesion të caktuar, përfshirë 
edhe përfitimet që mundësohen nga organizatat e tilla;
[…]
1.14. pjesëmarrjen në çështjet publike, përfshirë të drejtën për të zgjedhë dhe të drejtën 
për të qenë i zgjedhur 
[…].

Neni 7 [Veprimet afirmative]

1. Veprimet afirmative janë masa të ndërmarra me qëllim të parandalimit ose kompensimit 
të pafavorshme të grupeve ose personave të lidhur me ndonjë prej bazave të përcaktuara 
në nenin një (1) të këtij Ligji. 
2. Veprimet afirmative, mund të zbatohen, duke përfshirë dhe duke mos u kufizuar në 
rastet: 
2.1. grupi i shënjestruar duhet të jetë i nënpërfaqësuar në pozitën përkatëse; 
2.2. kandidati i grupit të nënpërfaqësuar duhet t’i ketë kualifikimet e njëjta me ato të 
kundër kandidatit të tij për sa i përket përshtatshmërisë, zotësisë dhe performancës 
profesionale;
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[…]
3. Veprimet afirmative nuk konsiderohen diskriminim në kuptim të këtij ligji dhe 
zbatohen vetëm deri sa të arrihet qëllimi për të cilin janë vënë ato masa.

Neni 8 [Përgjegjësitë e institucioneve të Republikës së Kosovës]

Të gjitha institucionet duhet të veprojnë në përputhje me parimet e këtij Ligji, gjatë 
ushtrimit të detyrave të tyre dhe gjatë hartimit të politikave dhe legjislacionit.

Neni 10

1. Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, për zbatimin e këtij 
Ligji, është përgjegjëse që të: 
1.1. ofron këshilla për Qeverinë, në çështjet për mbrojtjen nga diskriminimi dhe 
promovimin e barazisë; 1.2. monitoron zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit; 
1.3. harton politika, strategji dhe plane të veprimit në çështjet për mbrojtjen nga 
diskriminimi; [ …]
1.6. bashkëpunon me trupa përkatëse qeveritare të shteteve të tjera, si dhe me organizata 
ndërkombëtare, në çështjet për mbrojtjen nga diskriminimi; […]
1.8. . bashkëpunon dhe mbështet institucionet tjera të Republikës së Kosovës për të 
hartuar dhe zbatuar plane të veprimit për barazi dhe jo-diskriminim, integrim të barazisë 
dhe iniciativa për promovim të barazisë dhe luftim të diskriminimit; […].

Neni 11

Mekanizmat institucionalë për mbrojtjen nga diskriminimi në Ministri dhe Komuna
1. Të gjitha ministritë dhe komunat janë të obliguara të caktojnë njësinë apo zyrtarin 
përkatës për të koordinuar dhe raportuar zbatimin e këtij Ligji; […].491

Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale

Neni 4 [Të përgjithshme]

4.2. Të gjitha organet e komunës kujdesen që qytetarët e komunës t’i gëzojnë të gjitha të 
drejtat dhe liritë pa dallim race, etnie, ngjyre, gjinie, gjuhe, religjioni, mendimi politik 
apo mendimi tjetër, preardhjeje kombëtare apo sociale, pa dallim prone, lindje apo 
ndonjë statusi tjetër me qëllim që ata të gëzojnë të drejta dhe mundësi të barabarta në 
shërbimet komunale të të gjitha niveleve.492

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Gjykata Kushtetuese ka trajtuar këtë çështje në Rastin KO13/15.493 Të rëndësisë së 
veçantë janë edhe Rastet KI45/20 dhe KI46/20 të datës 26 mars 2021 për vlerësimin 
491 Ligji Nr. 05/L-021 për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 26 qershor 2015, në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10924
492 Ligji Nr. 03/L-040, Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, në: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2530
493 Vlerësim i një amendamenti të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të propozuar nga pesëdhjetë e pesë deputetë të 
 Kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe të referuar nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës më 6 shkurt 2015 me 
 shkresën nr. 05-259/DO-179, Rasti nr. KO13/15, 16 mars 2015, në: https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjk_ko_13_
 15_shq.pdf.
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e kushtetutshmërisë së Aktvendimeve të Gjykatës Supreme të Kosovës, AA.nr. 
4/2020, i 19 shkurtit 2020 dhe AA.nr.3/2020, i 19 shkurtit 2020.494 Po ashtu, lidhur 
me këtë çështje mund të konsultohen edhe dokumente të tjera ndërkombëtare, si 
dhe opinionet e Komisionit të Venecias, të paraqitura më poshtë.

Rasti KO13/15

Më 29 dhjetor 2014, deputetët e Kuvendit i propozuan Kryetarit të Kuvendit 
një amendament kushtetues.495 Më 6 shkurt 2015, Kuvendi i referoi Gjykatës 
amendamentin e Kushtetutës, duke kërkuar nga Gjykata të bëjë vlerësim paraprak 
nëse amendamenti i propozuar pakëson ndonjë të drejtë dhe liri të përcaktuar me 
Kapitullin II të Kushtetutës.496 Amendamenti thoshte:

8. “Asnjëra nga gjinitë nuk mund të përfaqësohet më pak se në masën 40% në postet 
e ministrave dhe zëvendësministrave të Qeverisë së Republikës së Kosovës.”497

Deputetët propozuan që ky formulim të shtohet si paragraf  i ri pas paragrafit 
7 të nenit 96 të Kushtetutës për Ministritë dhe Përfaqësimin e Komuniteteve.498 
Ata pretenduan se gratë nuk përfaqësoheshin më shumë se 10-15% në postet 
ministrore, edhe pse raporti gra/burra i popullsisë është 50% me 50%. Në bazë 
të këtyre rrethanave, ata e panë të domosdoshme futjen e kuotës gjinore edhe në 
pushtetin ekzekutiv, si mekanizëm afirmativ për ndryshimin e gjendjes së rëndë të 
diskriminimit faktik. Sipas tyre, neni 24 [Barazia para ligjit] i Kushtetutës arsyeton 
vendosjen e masave afirmative për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të 
individëve dhe grupeve më pak të përfaqësuara.499

Deputetët theksuan se imponimi i kuotës gjinore në Kushtetutë përbën një 
obligim që nuk mund të anashkalohet nga Qeveria dhe i cili është i ngjashëm me 
garancitë e ofruara për minoritetet.500 Përveç kësaj, moszbatimi i Ligjit Nr. 2004/2 
për Barazi Gjinore, i 19 shkurtit 2004, i cili përfshin të gjitha institucionet dhe 
organeve udhëheqëse, ishte një motiv tjetër për përfshirjen e një norme të tillë në 
Kushtetutë.501

Përveç kësaj, deputetët argumentuan se amendamenti që kishin propozuar është 
në përputhje me objektivat e Rezolutës Nr. 04-R-09 të Kuvendit të Kosovës, e cila 
mban titullin: “Parimet e Prishtinës nga Samiti Ndërkombëtar i Gruas: ‘Partneriteti 
për Ndryshim-Fuqizimin e Gruas”, e miratuar më 20 dhjetor 2012 (“Rezoluta”). Në 
paragrafin 4 të Rezolutës thuhet: “[I]nkurajon institucionet e Republikës së Kosovës 
që të ndërmarrin veprime konkrete dhe të vendosin partneritete me institucionet 
494 Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimeve të Gjykatës Supreme të Kosovës, AA.nr. 4/2020, i 19 shkurtit 2020 dhe 
 AA.nr.3/2020, i 19 shkurtit 2020, Rastet KI45/20 dhe KI46/20, 29 mars 2021, në: https://gjk-ks.org/wp-content/
 uploads/2021/03/ki_45-46_20_agj_srb.pdf
495 Rasti nr. KO13/15 , par. 14.
496 Ibid., para. 15.
497 Ibid., para. 25.
498 Ibid., para. 22.
499 Ibid., para. 26.
500 Ibid., para. 27.
501 Ibid., para. 28.
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relevante vendore dhe ndërkombëtare për të përmbushur objektivin e pjesëmarrjes 
së grave në shërbimin civil deri në pesëdhjetë për qind deri në vitin 2050.”502

Gjykata vërejti se amendamenti i propozuar në nenin 96 të Kushtetutës u referohet 
dy aspekteve kryesore: 1) vendosjes së një kuote gjinore prej 40%, e cila, sipas 
deputetëve, është e barasvlefshme me përfaqësimin proporcional të popullsisë; 
dhe 2) kuota 40% të jetë e aplikueshme vetëm për pozitat ministrore dhe 
zëvendësministrore në Qeveri.503

Gjykata më tej vërejti se fushëveprimi i nenit 96 të Kushtetutës përfshin komunitetet 
joshumicë (p.sh., serb, rom, ashkali , egjiptian, boshnjak, turq dhe goran), që qartazi 
përfshijnë pjesëtarët gra dhe burra. Sipas vlerësimit të Gjykatës, amendamenti i 
propozuar duhet të shqyrtohet në kontekstin e të drejtave të këtyre komuniteteve, 
të garantuara me Kushtetutë.504

Në mënyrë që të vlerësonte plotësisht amendamentin e propozuar, Gjykata mori 
parasysh instrumentet ndërkombëtare, të parapara në nenin 22 të Kushtetutës 
[Zbatimi i Drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare].505 Ajo 
theksoi se me vënien e kuotës gjinore për postet ministrore dhe zëvendësministrore, 
amendamenti i propozuar dëmton zbatueshmërinë e garancive kushtetuese për 
barazinë gjinore. Si i tillë, ai i pakëson të drejtat për një pjesëmarrje gjinore më të 
baraspeshuar në organet publike.506

Gjykata vërejti se përbërja e Qeverisë reflekton vullnetin politik të Kuvendit, 
pavarësisht nëse ministrat dhe zëvendësministrat janë figura publike ose persona 
të kualifikuar.507 Ajo theksoi se: “Një rregullim kushtetues i kuotës gjinore për 
pozicionet ministrore dhe zëvendësministrore  mundet më tej, në praktikë, të 
shndërrohet në një zëvendësim formal të një personi të gjinisë së njëjtë që mund t’i 
zvogëlojë të drejtat e njerëzve të tjerë, që janë deputetë ose persona të kualifikuar, 
për t’u bërë pjesë e Qeverisë”.508

Më tej, Gjykata theksoi se: “[n]uk është praktikë e zakonshme ekzistimi i dispozitave 
kushtetuese që rregullojnë pjesëmarrjen në organe publike nëpërmjet kuotave 
gjinore”.509 Në vend të kësaj, duhet të zbatohet parimi i mundësive të barabarta, si për 
burrat ashtu edhe për gratë. Në thelb të argumentit të Gjykatës qëndronte arsyetimi 
se “praktika kushtetuese nuk përcakton një formë të kualifikuar të diskriminimit 
pozitiv, ku përparësia jepet automatikisht dhe pa kusht në baza gjinore, pavarësisht 
kritereve të meritës profesionale”.510

502 Ibid., para. 29.
503 Ibid., para. 31.
504 Ibid., para. 35.
505 Ibid., para. 40.
506 Ibid., para. 54.
507 Ibid., para. 56.
508 Ibid., para. 57.
509 Ibid., para. 60.
510 Ibid.



245

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës Çështja

Linja e argumentimit të Gjykatës lë hapësirë 
për diskutime, pasi që lë për të kuptuar se një 
kuotë e caktuar gjinore (p.sh. minimumi prej 
40% të anëtareve gra në Qeveri) nuk do të 
siguronte një politikë të bazuar në merita që 
pasqyron vullnetin e Kuvendit. Gjykata do të 

mund të kishte shqyrtuar opsionin e zbatimit të përkohshëm të masës së propozuar 
dhe, në veçanti, të shikonte dispozitat e KEFDG dhe praktikën e këtij traktati.

Në interpretimin e saj, Gjykata iu referua nenit 96(6) të Kushtetutës, i cili thekson 
se ministrat mund të zgjedhen nga radhët e deputetëve të Kuvendit. Prandaj, 
deputetët e Kuvendit mund të aplikojnë parimin e barazisë gjinore dhe përfaqësimin 
proporcional gjinor përderisa votojnë për postet ministrore.511

Gjithashtu, Gjykata vërejti se neni 96 i Kushtetutës parashikon mundësinë që 
ministrat të zgjedhen nga radhët e personave të kualifikuar që nuk janë deputetë të 
Kuvendit, pra, nominime të bazuara në merita.512 

Në këtë drejtim, Gjykata vërejti se “deputetët nuk kanë dorëzuar ndonjë dëshmi 
mbështetëse që tregon se garancitë e tanishme kushtetuese të parimit të barazisë 
gjinore janë të pamjaftueshme për të garantuar barazinë gjinore […].513

Lidhur me këtë, Gjykata iu referua nenit 4(4) të Kushtetutës, i cili thotë: “Qeveria 
e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për zbatimin e ligjeve e politikave 
shtetërore dhe i nënshtrohet kontrollit parlamentar”.514 Në bazë të kësaj, Gjykata 
vërejti se “përgjegjësia për implementimin e Ligjit nr. 2004/2 për Barazinë Gjinore 
bie mbi Qeverinë, e cila i nënshtrohet kontrollit nga Kuvendi, por ajo përsërit se 
është vetë Kuvendi ai që voton dhe e zgjedh Qeverinë”.515

Gjykata po ashtu hodhi poshtë argumentin e ngritur në bazë të nenit 24(3), i cili 
parashikon se “Parimet e mbrojtjes së barabartë ligjore nuk parandalojnë vënien e 
masave të nevojshme për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të individëve dhe 
grupeve që janë në pozitë të pabarabartë. Masat e tilla do të zbatohen vetëm derisa 
të arrihet qëllimi për të cilin janë vënë ato”.516  Gjykata e konsideroi referencën 
në këtë dispozitë kushtetuese si të pabazuar, pasi deputetët nuk e kanë arsyetuar 
se amendamenti i propozuar do të ishte i nevojshëm për të mbrojtur dhe për të 
avancuar barazinë gjinore në Qeveri.517

511 Ibid., para. 55.
512 Ibid.
513 Ibid., para. 61.
514 Ibid., para. 63.
515 Ibid., para. 64.
516 Ibid., para. 65; Kushtetuta e Kosovës.
517 Rasti nr. KO13/15, para. 65.

Sipas Gjykatës, aplikimi i kuotës 
gjinore do të mund të rrezikonte 
meritat profesionale dhe vullnetin 
politik të Kuvendit.
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Gjykata përfundimisht arriti në 
përfundimin se Kushtetuta ofron 
garanci të mjaftueshme për përfaqësimin 
dhe pjesëmarrjen e barabartë në jetën 
publike të të dy gjinive. Ajo konstatoi 
se amendamenti i propozuar pakëson 
të drejtat dhe liritë e përcaktuara në 
Kapitullin II dhe në Kapitullin III të Kushtetutës, si dhe gjuhën dhe frymën e saj, 
siç përcaktohet në praktikën gjyqësore të Gjykatës.518

Rastet KI45/20 dhe KI46/20

Të dyja rastet paraqesin konteste lidhur me zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, 
të mbajtura me 6 tetor 2019. Pas konstituimit të Kuvendit, disa deputetë të 
Vetëvendosjes (LVV), të cilët u zgjodhën në pozita qeveritare dhe komunale, i liruan 
pozitat e tyre dhe duhej të zëvendësoheshin nga kandidatë nga lista e deputetëve. 
Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme përcakton mënyrën e zëvendësimit të deputetëve:

“112.2 Një anëtar i Kuvendit të Kosovës mandati i të cilit përfundon në pajtim me 
nenin 112.1 zëvendësohet si vijon:

a) nga kandidati i ligjshëm në radhë i të njëjtës gjini i cili ka fituar numrin më të 
madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të Subjektit Politik në emër 
të së cilës garoi anëtari; […]”.519

Deputetët që liruan mandatet, u zëvendësuan nga kandidatë të së njëjtës gjini. 
Parashtrueset e kërkesës para Gjykatës pretenduan se, përkundër arritjes dhe 
tejkalimit të kuotës prej 30% nga kandidatet gra, zëvendësimet për deputetë nuk 
janë bërë në bazë të rezultatit të zgjedhjeve por në bazë të gjinisë.520Sipas tyre, kjo 
përbënte trajtim të pabarabartë dhe shkelje të së drejtës së tyre për t’u zgjedhur.

Gjykata u mbështet në interpretimin e Gjykatës Supreme të Ligjit për Zgjedhjet 
e Përgjithshme dhe vërejti se të gjitha zëvendësimet ishin bërë pa marrë për bazë 
rezultatin zgjedhor që kishin shënuar kandidatët për deputetë pas përmbushjes së 
kuotës ligjore prej 30%.521

Sipas interpretimit të Gjykatës Supreme, kjo mënyrë e zëvendësimit ka qenë e 
paevitueshme, ngase ekziston supozimi se ligjet janë në pajtim me Kushtetutën dhe 
se ato duhet të zbatohen ashtu siç janë, derisa Gjykata Kushtetuese të konstatojë se 
një ligj apo ndonjë dispozitë ligjore e tij është në kundërshtim me Kushtetutën.522

518 Ibid., faqe 12.
519 Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme.
520 Rastet nr. KI45/20 dhe KI46/20, para. 103.
521 Ibid. 
522 Ibid., para. 157.

Gjykata vlerësoi se amendamenti i 
propozuar kushtetues për kuotën 
gjinore prej 40% në pozitat ministrore 
dhe zëvendësministrore në Qeveri nuk 
është në përputhje me Kushtetutën.



247

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës Çështja

Gjykata konstatoi se Tinka Kurtit i ishte 
shkelur e drejta për t’u zgjedhur, kur, 
pas përmbushjes së kuotës minimale 
prej 30% përmes rezultatit zgjedhor 
në kuadër të subjektit politik LVV, kur 
u krijua mundësia e zëvendësimit të 
deputetëve, e njëjta edhe pse kishte më 

shumë vota se kandidatët për deputetë Fitim Haziri dhe Eman Rrahmani, nuk iu 
mundësua që të zgjedhej deputete.523

Pasi që vendimi u dha pas shpërndarjes së Kuvendit, Gjykata duhej të merrte 
parasysh efektet e tij. Gjykata vërejti se “për arsye objektive dhe në interes të sigurisë 
juridike, ky Aktgjykim nuk mund të prodhojë efekt juridik prapaveprues në lidhje 
me mandatet e deputetëve [dhe gjithashtu] nuk prek të drejtat e palëve të treta 
të fituara në bazë të vendimeve të anuluara me këtë Aktgjykim. Megjithatë, sipas 
qëndrimit të Gjykatës, kjo nuk nënkupton që ky Aktgjykim është thjesht deklarativ 
dhe pa asnjë efekt”.524

Sa i përket “efektit të parë të Aktgjykimit, [ky ishte] shfuqizimi i vendimeve të 
kontestuara të Gjykatës Supreme, PZAP-it dhe KQZ-së, si të papajtueshme me 
Kushtetutën dhe KEDNJ-në, në aspekt të interpretimit të nenit 112.2 (a) të Ligjit 
për Zgjedhjet e Përgjithshme”.525

Aktgjykimi sqaron për të ardhmen se, bazuar në një lexim të saktë dhe kontekstual 
të nenit 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, zëvendësimi i kandidatëve 
për deputetë duhet të bëhet në atë mënyrë që: së pari, të sigurohet përfaqësimi 
minimal në masën 30% të gjinisë së nënpërfaqësuar, e cila nuk mund të vihet në 
pikëpyetje në asnjë moment; dhe së dyti, në rastet kur kuota gjinore prej 30% 
është përmbushur bazuar në rezultatin zgjedhor (siç ishte rasti konkret), atëherë 
zëvendësimet e kandidatëve për deputetë duhet të bëhen në bazë të rezultatit 
zgjedhor, pa u kufizuar në aspektin e zëvendësimit në bazë të gjinisë së njëjtë.526

Efekti i dytë i këtij Aktgjykimi ka të bëjë me të drejtën që krijohet për parashtruesit 
ose palët e tjera që mund të preken nga ky Aktgjykim, që nga momenti i hyrjes në 
fuqi të tij.527

Është gjithashtu me interes të analizohet interpretimi i nenit 6(8) të Ligjit për 
Barazinë Gjinore nga Gjykata, si relevant për përfaqësimin e barabartë gjinor në 
të gjitha organet legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Për këtë qëllim, Gjykata i 
referohet nenit 6(8) të këtij Ligji i cili parasheh se: “Përfaqësimi i barabartë gjinor 
523 Ibid., para.139.
524 Ibid., para. 170.
525 Ibid., para. 171.
526 Ibid.
527 Ibid., para. 172.

Tinka Kurti dhe Drita Millaku u 
diskriminuan në bazë të gjinisë pasi 
që humbën në garë ndaj burrave 
kundërkandidatë, pavarësisht se morën 
më shumë vota se ata në zgjedhje.
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në të gjitha organet legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore dhe institucionet e tjera 
publike arrihet kur sigurohet përfaqësim minimal prej pesëdhjetë përqind (50%) 
për secilën gjini, përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimmarrëse”,528 
dhe thekson si më poshtë:

142. […] Kuvendi si ligjvënës nuk e ka formuluar këtë përqindje si një kuotë obligative 
ligjore por, e ka formuluar më tepër në formë të një ideali kushtetues, ligjor e faktik që 
shoqëria demokratike e Republikës së Kosovës duhet ta arrijë dhe se vetëm pas arritjes së 
saj sigurohet barazia e vërtetë faktike. Pra, 50%-shi i normuar në nenin 6.8 të Ligjit për 
Barazi Gjinore nuk është një kuotë ligjore për përfaqësim të detyrueshëm siç është 30%-
shi i normuar në nenin 27 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme ku specifikisht paraqitet 
obligimi që: “Në listën e kandidatëve të secilit subjekt politik së paku tridhjetë (30 %) për 
qind janë meshkuj dhe së paku tridhjetë (30 %) përqind janë femra [...]”.

143. […] Gjithashtu, nuk i takon Gjykatës 
që të rivendosë kuota të reja ligjore ose 
të rrisë përqindjen e kuotave ligjore të 
përfaqësimit gjinor në favor të asnjërës 
gjini. Ligjvënësit e Republikës së Kosovës 
janë ata që kanë vendosur kuotën prej 30% 
si kuotë të vetme ligjore të aplikueshme, e cila duhet ruhet në çdo rrethanë përderisa 
autoritetet kompetente nuk vendosim që të bëjnë ndryshime ligjore në këtë aspekt, nëse 
ato e shohin të nevojshme. Janë gjithashtu ligjvënësit ata që kanë caktuar 50%-shin si ideal 
kushtetues të përfaqësimit të barabartë gjinor duke theksuar se përfaqësimi i barabartë 
gjinor arrihet vetëm kur sigurohet përfaqësim 50-50 për secilën gjini.

144. Megjithatë, të gjitha këto diskutime të rëndësishme hyjnë në domenin e çështjeve të 
politikbërjes publike, domen ky që i takon Qeverisë dhe Kuvendit se si ata konsiderojnë që 
është mënyra më e mirë për të arritur idealin e përfaqësimit 50-50. Për shembull, Komisioni 
i Venecias thekson se nëse shtetet vendosin që të miratojnë kuota ligjore, atëherë ato “duhet 
të parashikojnë të paktën 30 përqind të grave në listat e partive, ndërsa 40 ose 50 janë të 
preferueshme”, në mënyrë që kuotat të jenë efektive.529

Një dokument tjetër relevant që sqaron më tej këtë çështje është:

Strategjia e Barazisë Gjinore 2018-2023, e miratuar nga Komiteti i Ministrave të 
Këshillit të Evropës (Mars 2018) , e cila - në pjesët përkatëse - shprehet se:

35. Qëllimi i përgjithshëm i Strategjisë së re është arritja e realizimit efektiv të barazisë 
gjinore dhe fuqizimit të grave dhe burrave në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, duke 
mbështetur zbatimin e instrumenteve ekzistuese dhe duke forcuar acquis e Këshillit të 
Evropës në fushën e barazisë gjinore, nën drejtimin e Komisionit të Barazisë Gjinore 
(KBZ). Fokusi për periudhën 2018-2023 do të jetë në gjashtë fusha strategjike:

1) Parandalimi dhe luftimi i stereotipeve gjinore dhe seksizmit.

528 Ibid., para. 142.
529 Rasti nr. KI45/20 dhe KI46/20.

Gjykatës Kushtetuese nuk i takon që 
të vendosë politika të reja publike dhe 
as të vlerësojë nëse një politikë publike 
është e mirë apo e përshtatshme.
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2) Parandalimi dhe luftimi i dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.
3) Sigurimi i qasjes së barabartë të grave në drejtësi.
4) Arritja e pjesëmarrjes së balancuar të grave dhe burrave në vendimmarrje politike dhe 
publike.
5) Mbrojtja e të drejtave të grave dhe vajzave migrante, refugjate dhe azilkërkuese.
6) Arritja e integrimit gjinor në të gjitha politikat dhe masat.

36. Këto fusha strategjike bazohen dhe zhvillojnë më tej punën e realizuar nga Këshilli 
i Evropës dhe shtetet anëtare, duke i sjellë vlerë të shtuar veprimeve të ndërmarra nga 
organizata të tjera rajonale dhe ndërkombëtare. Përveç kësaj, këto fusha do të forcojnë 
aktivitetet e Këshillit të Evropës dhe të shteteve anëtare në fushën e barazisë gjinore, me 
qëllim të arritjes së rezultateve të prekshme gjatë periudhës së mbuluar nga Strategjia e re.

37. Përfituesit e Strategjisë së re janë gra dhe burra, vajza dhe djem, që jetojnë në 47 
shtetet anëtare të Këshillit të Evropës dhe shoqëria në tërësi. Qeveritë e shteteve anëtare 
orientojnë zbatimin e Strategjisë së re në nivel kombëtar dhe lokal, në bashkëpunim të 
ngushtë me institucionet e barazisë gjinore, organet e barazisë dhe shoqërinë civile”.530

Rekomandimi Rec (2003) 3 i miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të 
Evropës më 12 mars 2003 dhe memorandumi shpjegues, Pjesëmarrja e balancuar e 
grave dhe burrave në vendimmarrjen politike dhe publike:

Duke pasur parasysh prioritetin e lartë që Këshilli i Evropës i jep promovimit të 
demokracisë dhe të drejtave të njeriut, Këshilli rekomandon që qeveritë e shteteve 
anëtare të:

I. angazhohen për të promovuar përfaqësimin e 
balancuar të grave dhe burrave.

II. mbrojnë dhe promovojnë të drejtat e barabarta 
civile dhe politike të grave dhe burrave, duke 
përfshirë kandidimin për pozita shtetërore dhe 
lirinë e asociimit;

III. garantojnë që gratë dhe burrat të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre individuale të 
votimit dhe, për këtë qëllim, të marrin të gjitha masat e nevojshme për të eliminuar praktikën 
e votimit familjar;

IV. rishikojnë legjislacionin dhe praktikën e tyre, me qëllim që të sigurohet që strategjitë dhe 
masat e përshkruara në këtë rekomandim janë aplikuar dhe implementuar;

V. promovojnë dhe inkurajojnë masa të veçanta për të stimuluar dhe mbështetur vullnetin 
e grave për të marrë pjesë në vendimmarrjen politike dhe publike;

VI. marrin parasysh vendosjen e objektivave, të lidhura me afate kohore, me synimin për 
të arritur pjesëmarrjen e balancuar të grave dhe burrave në vendimmarrjen politike dhe 
publike;

530 Council of Europe, Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023, adopted by the Committee of Ministers of the 
 Council of Europe (March 2018), at https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality- strategy-2023-web-a5/16808b47e1.

Ndarja e barabartë e fuqisë 
vendimmarrëse midis grave 
dhe burrave me profesione dhe 
mosha të ndryshme forcon dhe 
pasuron demokracinë.
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VII. të sigurojnë që të vetëdijesohen për këtë rekomandim të gjitha institucioneve përkatëse 
politike dhe organeve publike dhe private, në veçanti parlamenteve kombëtare, autoriteteve 
lokale dhe rajonale, partive politike, shërbimit civil, organizatave publike dhe gjysmë publike 
, ndërmarrjeve, sindikatave, organizatave të punëdhënësve, si dhe organizatave joqeveritare;

VIII. monitorojnë dhe vlerësojnë progresin në arritjen e pjesëmarrjes së balancuar të 
grave dhe burrave në jetën politike dhe publike, dhe t’i raportojnë rregullisht Komitetit të 
Ministrave për masat e marra dhe progresin e bërë në këtë fushë.

Shtojca e Rekomandimit Rec (2003) 3

Për qëllime të këtij rekomandimi, pjesëmarrja e balancuar e grave dhe burrave do 
të thotë që përfaqësimi i grave ose i burrave në çdo organ vendimmarrës në jetën 
politike ose publike nuk duhet të bie nën 40%.

Mbi këtë bazë, qeveritë e shteteve anëtare ftohen të marrin parasysh masat e 
mëposhtme:

A. Masat legjislative dhe administrative – Shtetet Anëtare duhet:

1. “Të diskutojnë ndryshimet e mundshme kushtetuese dhe/ose legjislative duke përfshirë 
masat e veprimit pozitiv, të cilat do të lehtësonin pjesëmarrjen më të ekuilibruar të grave 
dhe burrave në vendimmarrjen politike dhe publike”.

2. Të miratojnë masa administrative në mënyrë që gjuha zyrtare të pasqyrojë një ndarje të 
ekuilibruar të pushtetit midis grave dhe burrave;

3. Konsiderojnë miratimin e reformave legjislative për të vendosur pragjet e barazisë për 
personat që kandidojnë në zgjedhje lokale, rajonale, nacionale dhe supranacionale. Aty 
ku ekzistojnë sisteme proporcionale, të merret parasysh përdorimi i sistemeve të barazisë 
vertikale (zipper systems);

4. Të konsiderojnë financimin publik të partive politike për t’i inkurajuar ato të promovojnë 
barazinë gjinore;

5. Të përshtatin ose reformojnë sistemet zgjedhore, kur rezulton se ato kanë ndikim negativ 
në përfaqësimin politik të grave në organet e zgjedhura;

6. Të shqyrtojnë miratimin e masave të duhura legjislative që synojnë kufizimin e mbajtjes 
së njëkohshme të disa funksioneve politike në të cilat janë zgjedhur në të njëjtën kohë;

7. Të miratojnë legjislacionin adekuat dhe/ose masat administrative për të përmirësuar 
kushtet e punës së përfaqësuesve të zgjedhur në nivel lokal, rajonal, nacional dhe 
supranacional, në mënyrë që të sigurohet qasje më demokratike në organet e zgjedhura;

8. Të miratojnë masat adekuate legjislative dhe/ose administrative për të mbështetur 
përfaqësuesit e zgjedhur në ekuilibrimin e përgjegjësive të tyre familjare dhe publike dhe, 
në veçanti, për të inkurajuar parlamentet dhe autoritetet lokale ose rajonale që të sigurojnë 
që oraret dhe metodat e punës u mundësojnë përfaqësuesve të zgjedhur të të dy gjinive të 
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ekuilibrojnë punën dhe jetën e tyre familjare;

9. Të shqyrtojnë miratimin e masave të duhura legjislative dhe/ose administrative për të 
siguruar që ka përfaqësim të balancuar gjinor në të gjitha emërimet e bëra nga një ministër 
ose qeveri në komisionet publike;

10. Të sigurojnë përfaqësim të balancuar gjinor në poste ose funksione, mbajtësit e të cilave 
emërohen nga qeveria dhe autoritetet e tjera publike;

11. Të sigurojnë që proceset e përzgjedhjes, rekrutimit dhe emërimit për pozitat udhëheqëse 
në vendimmarrjen publike të jenë transparente dhe të ndjeshme ndaj gjinisë;

12. Ta bëjnë administratën publike shembullore sa i përket ndarjes së balancuar gjinore të 
pozicioneve vendimmarrëse, si dhe zhvillimit të barabartë të karrierës për gratë dhe burrat;

13. Të konsiderojnë miratimin e masave të përshtatshme legjislative dhe/ose administrative 
për të siguruar që të ketë përfaqësim të balancuar gjinor në të gjitha delegacionet kombëtare 
në organizatat dhe forumet ndërkombëtare;

14. Të marrin parasysh balancën gjinore kur emërojnë përfaqësues në komisionet 
ndërkombëtare të ndërmjetësimit dhe negociatave, veçanërisht në proceset e paqes ose 
zgjidhjen e konflikteve;

15. Të konsiderojnë marrjen e masave legjislative dhe/ose administrative që synojnë 
inkurajimin dhe mbështetjen e punëdhënësve për t’u lejuar atyre që marrin pjesë në 
vendimmarrje politike dhe publike të kenë të drejtën të pushojnë pa u ndëshkuar;

16. Të themelojnë, ku është e nevojshme, të mbështesin dhe forcojnë punën e makinerisë 
kombëtare të barazisë, në mënyrë që të sigurohet pjesëmarrje e ekuilibruar në jetën politike 
dhe publike;

17. Të inkurajohen parlamentet në të gjitha nivelet që të krijojnë komisione ose delegacione 
parlamentare për të drejtat e grave dhe mundësitë e barabarta dhe të zbatojnë integrimin 
gjinor në të gjithë punën e tyre […].531

Opinionet e Komisionit të Venecias
Raporti mbi Ndikimin e Sistemeve Zgjedhore në Përfaqësimin e Grave në Politikë 
(2009)

110. Gjersa është e vështirë të bëhen 
rekomandime të përgjithshme për format 
e listave zgjedhore, megjithatë listat 
e mbyllura janë më të preferueshme, 
veçanërisht nëse përdoren kuotat gjinore.

531 Këshilli i Evropës, Pjesëmarrja e balancuar e grave dhe burrave në vendimmarrjen politike dhe publike, Rekomandimi Rec 
 (2003) 3 i Komitetit të Ministrave dhe memorandumi shpjegues, miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës më 
 12 mars 2003, në https://rm.coe.int/1680519084?msclkid=897b92b4a69d11ecbd1df68ff531467d

“Në mënyrë që kuotat të jenë efektive, ato 
duhet të parashohin që të paktën 30% të 
grave të futen në listat partiake, përderisa 
40% ose 50% është e preferueshme”.
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116. Vendet e rezervuara për gratë nuk konsiderohen si alternativa të suksesshme dhe 
legjitime në Evropë.532

Armenia – Opinion i Përbashkët për draft kodin zgjedhor të 18 prillit 2016 (2016)

121. Komisioni i Venecias dhe OSBE/ODIHR kanë deklaruar në disa raste se ‘numri 
i vogël i grave në politikë mbetet një çështje kritike që minon funksionimin e plotë të 
proceseve demokratike’ . Në përputhje me Konventën për Eliminimin e të gjitha Formave 
të Diskriminimit Kundër Grave (KEFDG) dhe Raportin mbi Metodën e Emërimit të 
Kandidatëve brenda Partive Politik , kuotat zgjedhore konsiderohen si masa të veçanta të 
përkohshme, të cilat kanë funksionin e ‘masave të përshtatshme dhe legjitime për të rritur 
përfaqësimin parlamentar të grave’. Është në diskrecionin e secilit shtet që të vendosë se 
si të përmirësojë barazinë gjinore. Megjithatë, Komisioni i Venecias konsideron se, nëse 
vendosen kuota legjislative, ato ‘duhet të parashohin që të paktën 30 për qind të grave të 
futen në listat partiake, përderisa preferohet që kjo të arrijë 40 ose 50%, në mënyrë që të 
jenë efektive.

122. Prandaj, rekomandohet që projekt-kodi të përcaktojë një kuotë më efektive për 
përfaqësimin e grave në listat e kandidatëve, si p.sh. vendosjen e grave në mesin e çdo të 
dytit apo tretit kandidat. Projekt-kodi po ashtu duhet të garantojë që kuota e përzgjedhur 
të jetë efektive, jo vetëm për regjistrimin e listës së kandidatëve, por edhe për shpërndarjen 
e mandateve.533

Raporti mbi mënyrën e nominimit të kandidatëve brenda partive politike (2015)

69. Në vendet të cilat e kanë rregulluar këtë çështje, ekzistojnë dy elementë kryesorë të 
demokracisë “përmbajtësore” brendapartiake, e që mund të identifikohen si më tutje:

- Një numër i madh i vendeve kanë përfshirë kuotat gjinore në legjislacionin e tyre. Më 
tepër preferohen kuotat brenda listave të kandidatëve, sesa rezervimi i ulëseve për zonat 
zgjedhore.

- Në anën tjetër, duket se ekziston një tendencë e kundërt sa i përket rregullave për 
përfaqësimin e grupeve minoritare, etnike dhe të cenueshme: për ta ndahen ulëse të 
rezervuara ose zona të veçanta zgjedhore, duke rezultuar në ulëset e garantuara’ si një 
mënyrë për të siguruar përfaqësimin e këtyre grupeve”.534

532 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Draft-Raporti mbi ndikimin e sistemeve zgjedhore në 
 përfaqësimin e grave në politikë, Studimi nr. 482/2008, CDL- EL( 2009)004, 23 shkurt 2009, në https://www.venice.coe.int/
 webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-EL(2009)004-e.
533 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e 
 Njeriut (OSBE/ODHIR), Armenia, Opinion i Përbashkët mbi Projekt-Kodin Zgjedhor të 18 prillit 2016, i miratuar në mbledhjen e
 55-të të Këshillit për Zgjedhje Demokratike, Venecia, 9 qershor 2016, dhe nga Komisioni i Venecias në seancën e 107-të plenare,
 Venecia, 10-11 qershor 2016, Opinioni Nr. 835/2016, CDL-AD(2016)019, 13 qershor 2016, në https://www.venice.coe.int/webforms/
 documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)019-e
534 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Draft-Raporti për mënyrën e nominimit të kandidatëve 
 brenda partive politike, Studimi nr. 721/2013, CDL- AD( 2015)006, 5 mars 2015, në https://www.venice.coe.int/webforms/
 documents/default.aspx?pdffile=CDL-EL(2015)006-e



253

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës Çështja

Opinioni mbi legjislacionin zgjedhor të Meksikës (2013)

54. Është duke u zhvilluar një diskutim në lidhje me vendosjen e kuotave gjinore për 
udhëheqësit e partive politike (Neni 38.s i COFIPE-së), me qëllim që të sigurohet një 
përqindje më e lartë e grave në pozitat udhëheqëse brenda partive politike. Nuk ekzistojnë 
standarde ndërkombëtare të cilat imponojnë një obligim në këtë drejtim; megjithatë, do të 
ishte një hap pozitiv për të konsoliduar një legjislacion tashmë progresiv në këtë fushë.535

Opinioni i përbashkët mbi Projekt-amendamentet e Ligjeve për zgjedhjen e 
deputetëve të popullit dhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe për 
Projektligjin për zgjedhjet e përsëritura të Ukrainës  (2013)

17. Projektligji zgjedhor nuk përmban asnjë masë afirmative për rritjen e pjesëmarrjes së 
grave në zgjedhje. Në raportin përfundimtar për zgjedhjet parlamentare të vitit 2012, OSBE/
ODIHR rekomandoi që të merret në konsideratë vendosja e një kuote gjinore për formimin 
e listave zgjedhore të partive si një masë e përkohshme për të rritur pjesëmarrjen e grave 
në zgjedhje. Ky rekomandim është në përputhje me dispozitat e nenit 4 të Konventës për 
Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave […] dhe me parimet e Këshillit 
të Evropës. Komisioni i Venecias dhe OSBE/ODIHR rekomandojnë që në projektligjin 
zgjedhor të konsiderohet shtimi i dispozitës për kuotat e detyrueshme gjinore për listat e 
partive që paraqesin kandidatë për komponentin e përfaqësimit proporcional në zgjedhjet 
parlamentare.

18. Duhet t’i kushtohet vëmendje edhe inkurajimit të partive politike për të promovuar 
pjesëmarrjen e grave në zgjedhje përmes dispozitave ligjore për financimin publik të fushatave 
dhe partive politike. Ndarja e fondeve publike për fushatat e bazuara në mbështetjen e 
partisë për gratë kandidate, është një mekanizëm i përshtatshëm për inkurajimin e partive 
politike që të emërojnë më shumë kandidate gra, në dritën e kërkesës për masa të veçanta, 
të paraparë me nenin 4 të Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
ndaj Grave.536

Opinioni i përbashkët për projekt-kodin zgjedhor të Gjeorgjisë (2011)

34. […] Edhe pse as Këshilli i Evropës dhe as OSBE nuk parashohin kuota gjinore, të dyjat 
vlerësojnë se masat legjislative janë mekanizma efektivë për promovimin e pjesëmarrjes së 
grave në jetën politike dhe publike. […].537

535 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Opinioni mbi legjislacionin zgjedhor të Meksikës, i 
 miratuar nga Këshilli për Zgjedhje Demokratike në mbledhjen e saj të 45-të, Venecia, 13 qershor 2013 dhe nga Komisioni i 
 Venecias në seancën e 95-të plenare, Venecia, 14-15 Qershor 2013, Opinion Nr. 680/2012, CDL-AD(2013)021, 18 qershor 2013, në
 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013 )021-e
536 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias dhe OSBE/Zyra për Institucione Demokratike dhe të 
 Drejtat e Njeriut (OSBE/ODHIR), Opinion i Përbashkët për Projekt-amendamentet e ligjeve për zgjedhjen e deputetëve të 
 popullit dhe për komisionin qendror të zgjedhjeve dhe për projektligjin për zgjedhjet e përsëritura të Ukrainës, Opinioni nr. 
 727/2013, CDL-AD(2013)016, 17 qershor 2013 , në https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=C
 DL-AD(2013)016-e.
537 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias dhe OSBE/Zyra për Institucione Demokratike dhe të 
 Drejtat e Njeriut (OSBE/ODHIR), Opinion i Përbashkët për Projekt Kodin Zgjedhor të Gjeorgjisë, Opinioni nr. 617/2011, 
 CDL-AD(2011)043, 19 dhjetor 2011, në https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)043-e
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Raporti mbi Ligjin Zgjedhor dhe Administratën Zgjedhore në Evropë, Studim 
sintetik mbi sfidat e përsëritura dhe çështjet problematike (2006)

180. […] mund të parashihen kuota 
gjinore për kandidaturat ose përbërjen 
e Parlamentit. Në një numër vendesh 
anëtare të Këshillit të Evropës, një 
përqindje e tillë minimale e grave në 
listën e kandidatëve urdhërohet me ligj. 
Përshembull, në zgjedhjet komunale 
të vitit 2004 në Kosovë, një e treta e kandidatëve të partive politike duhej të ishin gra, 
përndryshe subjektet politike do të skualifikoheshin […] Në Armeni, përqindja minimale e 
grave e cila kërkohet të jetë në listën e kandidatëve është rritur kohët e fundit nga 5% deri 
në 15% [...] Përveç një ekuilibri minimal gjinor, ligji zgjedhor mund të përcaktojë gjithashtu 
një renditje të detajuar, në mënyrë që të sigurohet ekuilibër në të gjithë listën (si në Bosnjë 
dhe Hercegovinë ...). Mund të konsiderohet një përbërje e alternuar e listave të kandidatëve 
me burra dhe gra. Edhe në zgjedhjet e njësive elektorale që përfaqësohen vetëm nga një 
deputet, në mesin e kandidatëve mund arrihet një përqindje minimale e anëtarëve të secilës 
gjini”.538

Rekomandimi i përgjithshëm Nr. 25, mbi nenin 4, paragrafi 1, të Konventës për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, mbi masat e veçanta 
të përkohshme (2004)

22. Me termin ‘masa’ nënkuptohet një shumëllojshmëri e gjerë instrumentesh, politikash 
dhe praktikash legjislative, ekzekutive, administrative dhe të tjera rregullative, duke përfshirë 
trajtimin preferencial; rekrutimin, punësimin dhe promovimin e targetuar; qëllimet 
numerike të lidhura me korniza kohore, si dhe sistemet e kuotave. Zgjedhja e një “mase” të 
veçantë varet nga konteksti në të cilin zbatohet neni 4, paragrafi 1 dhe nga qëllimi specifik 
që synohet të arrihet”.539

Rekomandimi i përgjithshëm Nr. 23: Jeta politike dhe publike (1997)

29. Masat që janë miratuar nga një numër shtetesh palë për të siguruar pjesëmarrje të 
barabartë të grave në pozitat e larta administrative, të kabineteve qeveritare, dhe si anëtare 
të organeve këshillimore të qeverisë përfshijnë: miratimin rregullit sipas të cilit, kur të 
kandidatët potencialë janë të kualifikuar në mënyrë të barabartë, përparësi do t’i jepet 
gruas; miratimin e rregullit që asnjë gjini nuk duhet të përbëjë më pak se 40 për qind 
të anëtarëve të një organi publik; kuotën për gratë anëtare të kabinetit qeveritar dhe për 
emërime në poste publike; dhe konsultimin me organizatat e grave për të siguruar që gratë 

538 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Raporti i Komisionit të Venecias mbi ligjin e zgjedhjeve dhe administrimin 
 zgjedhor në Evropë, Studimi nr. 355/2005, CDL-AD(2006)018, 12 qershor 2006, në https://www.venice.coe.int/webforms/ 
 documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2006)018-e
539 Rekomandimi i përgjithshëm nr. 25, mbi nenin 4, paragrafi 1, i Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
 ndaj Grave, mbi masat e veçanta të përkohshme, në https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/
 General%20recommendation%2025%20(English).pdf

Rregullat ligjore që kërkojnë një përqindje 
minimale të personave të secilës gjini 
në mesin e kandidatëve nuk duhet të 
konsiderohen si në kundërshtim me 
parimin e të drejtës së barabartë të votës.
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e kualifikuara të nominohen për anëtarësim në organe dhe poste publike dhe zhvillimin 
dhe mirëmbajtjen e regjistrave të grave të tilla në mënyrë që të lehtësohet nominimi i këtyre 
grave për emërim në organe dhe poste publike. Kur organizatat private nominojnë anëtarët 
e tyre për emërim në organe këshillimore, shtetet palë duhet t’i inkurajojnë këto organizata 
që të nominojnë gra të kualifikuara dhe të përshtatshme për anëtarësim në këto organe.540

Analiza Krahasuese
Praktika kushtetuese e Kosovës për kuotat gjinore ndjek të njëjtat modele si ato të 
vendeve të ndryshme evropiane. Barazia para ligjit dhe mosdiskriminimi janë parimet 
kryesore kushtetuese. Megjithatë, disa kushtetuta të tjera janë më të zhvilluara në 
këtë aspekt, si p.sh. Kushtetuta e Burundit, e cila specifikon përbërjen e Asamblesë 
Kombëtare dhe kuotën minimale gjinore prej 30%. E njëjta kuotë garantohet edhe 
për përfaqësimin e grave në Senat. Kushtetuta e Francës kërkon që ligjet të nxisin 
qasjen e barabartë të grave dhe burrave në funksione dhe poste shtetërore, si dhe 
në pozita profesionale dhe shoqërore, ndërkaq partitë dhe grupet politike duhet t’i 
zbatojnë këto parime. Kushtetuta e Ruandës përcakton në mënyrë eksplicite se 24 
gra, secila nga çdo provincë dhe nga kryeqyteti, do të zgjedhen si deputete.

Kushtetutat më të vjetra se ato të lartpërmendura, si ajo e Greqisë, Gjermanisë 
dhe Argjentinës nuk parashohin kuota gjinore për pozicionet vendimmarrëse. 
Megjithatë, ato afirmojnë nevojën e miratimit të masave të nevojshme për të 
garantuar barazinë mes grave dhe burrave dhe eliminimin e pabarazive që mund të 
ekzistojnë. Në këtë drejtim, Kushtetuta e Argjentinës u referohet partive politike, 
ndërsa Kushtetuta relativisht e re e Malit të Zi përmend edhe ndërhyrjen e shtetit 
në garantimin e barazisë gjinore, përmes zhvillimit të politikës së mundësive të 
barabarta. Përkundrazi, Kushtetuta e Polonisë është më e kufizuar, pasi që i afirmon 
të drejtat e barabarta për gratë dhe burrat, veçanërisht në kontekst të punësimit dhe 
ngritjes në detyrë.

Në vendet e vjetra ku kushtetutat nuk u referohen kuotave gjinore në përbërjen e 
Parlamentit, kuotat zakonisht përcaktohen me ligj dhe me rregulloret e punës së 
kuvendit.

Shqipëria

Neni 116

1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. 
2. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, 
etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale 

540 Rekomandimi i përgjithshëm i KEFDG Nr. 23: Jeta politike dhe publike (1997), në https://www.refworld.org/docid/4538
 82a622.html
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ose përkatësia prindërore. 
3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse 
nuk ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive.541

Kodi Zgjedhor

4. Për çdo zonë zgjedhore në zgjedhjet për Kuvendin jo më pak se një në çdo tre emra të 
listës shumemërore duhet t’i përkasë gjinisë së nënpërfaqësuar.[….].542

Kushtetuta e Argjentinës

Neni 37

[…] Barazia e mundësive për burrat dhe gratë në pozitat zgjedhore dhe partiake garantohet 
me veprime pozitive në drejtim të rregullimit të partive politike dhe sistemit zgjedhor.543

Ligji Zgjedhor

Neni 60 i Ligjit Zgjedhor Argjentinas përcakton se listat e kandidatëve për Kongresin 
Kombëtar dhe Parlamentin, duhet të radhitin gratë dhe burrat në mënyrë të shpërndarë 
dhe të alternuar, nga kandidati i parë si bartës i listës deri te kandidati i fundit. Prandaj, 
ligji zgjedhor argjentinas, zbaton një barazi prej 50 për qind midis kandidatëve në listat 
zgjedhore. Për më tepër, Kodi Zgjedhor i paralajmëron partitë politike që të respektojnë 
kuotat gjinore, në të kundërtën listat e tyre nuk miratohen për zgjedhje.544

Burundi

Neni 169

Asambleja Kombëtare përbëhet nga të paktën 100 deputetë me përqindje prej 60% Hutu 
dhe 40% Tutsi, nga të cilët një minimum prej 30% duhet të jenë gra, të zgjedhura me 
votim të drejtpërdrejtë universal për një mandat 5 vjeçar dhe 3 deputetë të dalë nga 
përkatësia etnike Twa, të zgjedhur sipas kodit zgjedhor.
Në rast se rezultatet e zgjedhjeve nuk pasqyrojnë përqindjet e sipërpërmendura, atëherë 
procedohet në korrigjimin e disbalancave përkatëse me anë të kooptimit, të parashikuar 
në Kodin Zgjedhor.

Neni 173

Zgjedhja e deputetëve bëhen pas votimit të bllok-listave me përfaqësim proporcional. 
Këto lista duhet të kenë karakter multietnik dhe të kenë parasysh balancin mes burrave 
dhe grave. Për tre kandidatë të regjistruar në listë, vetëm dy mund t’i përkasin të njëjtit 
grup etnik dhe të paktën një nga të tre duhet të jetë grua.

541 Kushtetuta e Shqipërisë
542 Kodi Zgjedhor i Shqipërisë, në http://www.biblioteca.jus.gov.ar/Argentina-Constitution.pdf 
543 Kushtetuta e Argjentinës, në http://www.biblioteca.jus.gov.ar/Argentina-Constitution.pdf 
544 International IDEA, në https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/51/35 
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Neni 185

Senati përbëhet nga: [...] një shkallë minimale prej 30% gra është e garantuar. Ligji 
zgjedhor përcakton mënyrat praktike dhe, me kooptim në rastin e duhur.545

Ligji Zgjedhor

Kodi Zgjedhor i vitit 2014 në Burundi, parasheh që listat duhet të marrin parasysh 
balancën gjinore dhe se një në katër kandidatë duhet të jetë femër.546

Kodi Zgjedhor

Neni 108

Asambleja Kombëtare përbëhet [….] [nga] një minimum prej 30% gra të zgjedhura me 
votim të drejtpërdrejtë universal […].

Neni 127

[…] listat duhet të kenë karakter multietnik dhe të marrin parasysh balancën gjinore.547

Franca

Neni 1

[…] Ligjet duhet të nxisin qasjen e barabartë të grave dhe burrave në funksione dhe poste 
me zgjedhje, si dhe në pozita profesionale dhe shoqërore.

Neni 3

[…] E drejta e votës mund të jetë e drejtpërdrejtë ose e tërthortë siç parashikohet në 
Kushtetutë. E drejta e votës është universale, e barabartë dhe e fshehtë.

Neni 4

[Partitë dhe grupet politike] kontribuojnë në zbatimin e parimit të përcaktuar në 
paragrafin e dytë të nenit 1, siç parashihet me ligj.
Ligjet garantojnë shprehjen e mendimeve të ndryshme dhe pjesëmarrjen e barabartë të 
partive dhe grupeve politike në jetën demokratike të Kombit.548

Ligji Zgjedhor

Sipas ligjit zgjedhor francez, diferenca gjinore midis numrit të përgjithshëm të kandidatëve 
nga lista e kandidatëve e një partie apo grupi partish nuk mund të jetë më shumë se 2%. 

545 Kushtetuta e Burundit, në https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2018.pdf?lang=en 
546 Kodi Zgjedhor i Burundit 2014 në https://www.presidence.gov.bi/2014/06/03/loi-n120-du-3-juin-2014-portant-revision-de-la-
 loi-n122-du-18-septembre-2009-portant-code-electoral/
547 Kodi Zgjedhor i Burundit, në https://www.droit-afrique.com/uploads/Burundi-Code-2019-electoral.pdf 
548 Kushtetuta e Francës, në https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=en 
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Për shkak të mosrespektimit të ligjit, partitë politike mund të marrin dënime financiare. 
Në Senatin francez, çdo listë e kandidatëve duhet të ketë një diferencë midis numrit të 
kandidatëve të secilës gjini jo më të madhe se 1, duke ruajtur alternimin e kandidatëve 
meshkuj dhe femra. Ndërsa për listat e kandidatëve në qarqet mazhoritare, kandidati 
kryesor dhe kandidati alternativ i paraqitur duhet të jenë të seksit të kundërt.549

Gjermania

Neni 3

1. Të gjithë personat janë të barabartë para ligjit.
2. Burrat dhe gratë kanë të drejta të barabarta. Shteti promovojë zbatimin e të drejtave 
të barabarta për gratë dhe burrat dhe do të ndërmarrë hapa për eliminimin e pabarazive 
që ekzistojnë tani.
3. Asnjë person nuk duhet të favorizohet ose të disfavorizohet për shkak të seksit, 
prejardhjes, racës, gjuhës, atdheut, origjinës, besimit ose opinionit fetar ose politik. […].

Neni 33

1. Çdo gjerman ka në çdo vend të njëjtat të drejta dhe përgjegjësi politike.
2. Çdo gjerman është njëlloj i përshtatshëm për çdo post publik sipas aftësive, 
kualifikimeve dhe arritjeve të tij profesionale […].550

Kushtetuta e Ruandës

Neni 10 (4)

Shteti i Ruandës angazhohet që t’u përshtatet parimeve themelore të mëposhtme dhe të 
promovojë dhe zbatojë respektimin e tyre:
[…]
që grave t’u ndahen të paktën 30 për qind e posteve në organet vendimmarrëse. […].

Neni 75

Dhomat e deputetëve përbëhen nga 80 anëtarë si më poshtë :
1. pesëdhjetë e tre (53) zgjidhen në pajtim me dispozitat e nenit 77 të kësaj Kushtetute;
2. njëzet e katër (24) gra; që nënkupton: dy gra nga çdo krahinë dhe qyteti i Kigalit. Këto 
zgjidhen nga një asamble e përbashkët e përbërë nga anëtarë të këshillave përkatëse të 
qarkut, komunës, qytetit ose këshillave të qytetit të Kigalit dhe anëtarëve të Komiteteve 
Ekzekutive të organizatave të grave, në qytetin e Kigalit, në nivele provinciale, qarkut, 
komunave, qyteteve dhe sektorëve. […].551

549 Kodi Zgjedhor, Neni për Zgjedhjet Legjislative, në https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070239/.
550 Kushtetuta e Gjermanisë.
551 Kushtetuta e Ruandës, në https://www.constituteproject.org/constitution/Rwanda_2015.pdf?lang=en



259

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës Çështja

Greqia

Neni 116

[…]
Miratimi i masave afirmative për promovimin e barazisë midis burrave dhe grave nuk 
përbën diskriminim në bazë të seksit. Shteti merr masa për eliminimin e pabarazive 
ekzistuese, veçanërisht në dëm të grave.552

Mali i Zi 

Neni 17

Të drejtat dhe liritë ushtrohen në bazë të Kushtetutës dhe të ratifikuara marrëveshjeve 
ndërkombëtare.
Të gjithë konsiderohen të barabartë para ligjit, pavarësisht cilitdo tipar apo veçorie 
personale.

Neni 18

Shteti garanton barazinë e grave dhe burrave dhe zhvillon politikën e mundësive të 
barabarta .553

Poloni

Neni 32

1. Të gjithë personat janë të barabartë para ligjit. Të gjithë personat kanë të drejtën e 
trajtimit të barabartë nga autoritetet publike.
2. Askush nuk duhet të diskriminohet në jetën politike, shoqërore ose ekonomike për 
asnjë arsye.

Neni 33

[…]
2. Burrat dhe gratë kanë të drejta të barabarta, veçanërisht në lidhje me […] punësimin 
dhe ngritjen në detyrë […].554

552 Kushtetuta e Greqisë.
553 Kushtetuta e Malit të Zi.
554 Kushtetuta e Polonisë
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Përfundime
Kushtetuta e Kosovës nuk vendos kuota gjinore. Megjithatë, ajo përmban standarde 
të njohura ndërkombëtarisht për barazinë gjinore dhe garanton mos-diskriminimin 
në bazë të gjinisë. Kushtetuta gjithashtu parasheh mundësinë e aplikimit të metodave 
afirmative ligjore, të nevojshme për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të 
individëve dhe grupeve që janë në pozitë të pabarabartë.

Derisa shumica e kushtetutave nuk përcaktojnë kuota gjinore, veçanërisht ato më 
të vjetrat, të njëjtat kanë filluar të paraqiten në disa kushtetuta të tjera relativisht të 
reja, si atë të Burundit dhe Ruandës. Përcaktimi në Kushtetutë i kuotave gjinore për 
anëtarët e Qeverisë nuk do të kishte të bënte vetëm me inkuadrimin në letër të një 
përqindjeje të caktuar të grave për poste qeveritare. Përkundrazi, ajo me vendosmëri 
do të përçonte mesazhin se ku qëndron vendi në këtë përpjekje specifike, do të 
siguronte më shumë qartësi dhe do të ndërtonte një kornizë të fortë të legjislacionit 
në fuqi.

Përveç Kushtetutës, ligje të ndryshme garantojnë barazinë gjinore në terma të 
përgjithshëm, si dhe kuota gjinore (30%) për anëtarët e Qeverisë. Pra, ekziston 
një kornizë e mirë kushtetuese dhe institucionale që synon të garantojë barazinë 
gjinore dhe kuotat gjinore. Megjithatë, përfaqësimi politik i grave në asambletë 
legjislative apo pozitat vendimmarrëse mbetet një sfidë kryesore në nivelin qendror 
dhe atë komunal.

Konventat ndërkombëtare nga ana tjetër, siç është KEFDG, janë drejtpërdrejt 
të zbatueshme në Kosovë. Megjithatë, zbatimi i standardeve ndërkombëtare - 
sipas KEFDG - është diskutabil. Kosova në KEDF është ende e përfaqësuar nën 
UNMIK-un, dhe raportimi që ABGJ-ja duhet t’i dorëzojë KEFDG për zbatimin e 
barazisë gjinore, ka ngecur që një kohë të gjatë.

Praktika gjyqësore ndoqi një model të dyzuar. Nga njëra anë, ajo konstatoi se 
vendosja e një kuote prej 40% për gratë në postet ministrore dhe zëvendësministrore, 
do të pakësonte të drejtat për pjesëmarrje të balancuar gjinore në organet publike. 
Për më tepër, Gjykata shfaqi shqetësimin se me aplikimin e kuotës gjinore do të 
rrezikoheshin meritat profesionale dhe vullneti politik i Kuvendit. Nga ana tjetër, 
ajo pranoi ekzistimin e diskriminimit në bazë gjinore, në rastin e Tinka Kurtit 
dhe Drita Millakut. Praktika gjyqësore e Gjykatës është një proces i ndërtuar nga 
rasti në rasti dhe, në mungesë të dispozitave kushtetuese, mbetet i vetmi autoritet 
institucional për të konstatuar nëse ka pasur diskriminim në baza gjinore. Megjithatë, 
zbrazëtirat kushtetuese mund të krijojnë paqartësi dhe keqkuptime.

Konventa dhe opinione të ndryshme parashikojnë kuotë gjinore prej të paktën 30% 
të grave në listat e partive politike, ndërsa 40% ose 50% do të ishte e preferueshme. 
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Disa të tjera madje parashohin vendosjen e kuotave gjinore për liderë të partive 
politike. Në mungesë të standardeve ndërkombëtare që vendosin një detyrim në këtë 
drejtim, vënia e kuotave të tilla mund të jetë një hap progresiv drejt konsolidimit të 
legjislacionit. Edhe nëse Këshilli i Evropës dhe OSBE-ja nuk kërkojnë kuota gjinore, 
ato pranojnë se kuotat janë mekanizma efektivë për promovimin e pjesëmarrjes së 
grave në jetën politike dhe publike. Dokumentet e tjera ndërkombëtare i referohen 
‘masave’, të cilat përfshijnë një shumëllojshmëri të instrumenteve, politikave dhe 
praktikave legjislative, ekzekutive, administrative dhe të tjera rregullative.

Kuota gjinore prej 30% ka rezultuar si e pasuksesshme për t’i shërbyer qëllimit 
të saj. Gjendja e barazisë gjinore nuk është përmirësuar deri më sot; përkundrazi, 
në disa aspekte ajo vetëm është përkeqësuar. Prandaj, në mungesë të dispozitave 
të qarta kushtetuese për kuotat gjinore, gjuha e Kushtetutës duhet të jetë më e 
fuqishme dhe e qartë. Po ashtu, ligje dhe rregulla të reja të brendshme duhet të 
hartohen për të shtyrë përpara vendosjen e kuotës gjinore prej së paku 40%.

Rekomandime
Për të adresuar zbrazëtitë kushtetuese dhe ligjore, mund të konsiderohen alternativat 
e mëposhtme:

● Kushtetuta ose ligji mund të parashikojnë një kuotë gjinore prej së paku 40% për 
një përfaqësim të gjerë institucional të balancuar mes grave dhe burrave. Kjo kuotë 
do të zbatohej edhe sa i përket përbërjes së Qeverisë, përkatësisht për përzgjedhjen 
e ministrave dhe zëvendësministrave të saj. Organet legjislative dhe ekzekutive 
duhet të synojnë miratimin e rekomandimeve të Komisionit të Venecias për kuotën 
gjinore.

● Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Ligji për Partitë Politike duhet të 
ndryshohen në atë mënyrë që t’i përshtaten amendamentit të mundshëm kushtetues 
që përcakton një kuotë të re prej 40%, me synimin e vazhdueshëm për një kuotë 
prej 50%, në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Ky mund të 
jetë një hap pozitiv për konsolidimin e legjislacionit në këtë fushë. Në fakt, gjendja 
faktike mund të ndryshohet edhe me ndryshimin e ligjeve, pa pasur nevojë të priten 
ndryshime kushtetuese.

● Në rast se nuk arrihen ndryshime kushtetuese apo të ligjeve përkatëse, atëherë 
duhet të vendosen masa të forta afirmative. Zbatimi efikas i tyre do të rriste 
pjesëmarrjen e grave në institucionet publike, veçanërisht aty ku ende ekzistojnë 
dallime të mëdha në përfaqësimin gjinor.





Në mungesë të dispozitave të qarta kushtetuese, mbetet e paqartë se cila duhet 
të jetë përbërja numerike e Qeverisë dhe sa shtrihen kompetencat e Qeverisë në 
Largim. Në përpjekje për të adresuar këto çështje, fillimisht në vitin 2020 dhe më 
pas në vitin 2021, u hartua një ligj i ri për Qeverinë, mirëpo i njëjti nuk pati rezultat. 
Komisioni i Venecias ofroi një analizë të dy projektligjeve dhe dha udhëzime që 
duhen ndjekur gjatë rregullimit të këtyre çështjeve. Sipas Komisionit, ose Kushtetuta 
ose ligji duhet (i) të përcaktojnë në mënyrë eksplicite kriteret për madhësinë e 
Qeverisë; dhe (ii) të përcaktojnë qartë fushëveprimin e Qeverisë në Largim.

Përbërja e Qeverisë dhe 
kompetencat e Qeverisë 

në Largim

XVI
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Përbërja dhe kompetencat e qeverisë janë segmente të rëndësishme të kornizës 
institucionale të Kosovës. Dilemat kryesore që shfaqen për shkak të zbrazëtirave 
kushtetuese janë numri i ministrive dhe kompetencat e qeverisë në largim.

Kushtetuta i jep ekzekutivit 
përgjegjësinë e përcaktimit të 
madhësisë së qeverisë me akt të 
brendshëm.555 Megjithatë, numri i 
anëtarëve të qeverisë është rritur me kalimin e kohës dhe është konsideruar kryesisht 
si joproporcional me nevojat e vendit. Kjo ka shkaktuar një debat të ndezur publik, 
ndërkohë që ka ndërtuar një opinion të pranuar gjerësisht – në mesin e politikë-
bërësve dhe shoqërisë civile - për të kufizuar numrin e anëtarëve të qeverisë me ligj. 

Sa u përket kompetencave të ministrive, Kushtetuta parasheh që ato të kryejnë 
funksione në kuadër të kompetencave të qeverisë.556 Megjithatë, dispozitat e saj 
nuk rregullojnë kompetencat e qeverisë në largim dhe kufizimet e mundshme të 
pushtetit të saj.

Për të adresuar këto çështje, një ligj për qeverinë u hartua në vitin 2020 dhe më 
pas përsëri në vitin 2021. Draftet e këtij ligji u përpoqën të rregullonin çështjen e 
qeverisë në largim, duke paraparë disa kufizime në pushtetin e saj, por pa sqaruar 
vëllimin e kompetencave të saj. Këto drafte gjithashtu iu referuan një “kriteri të 
domosdoshmërisë” për të përcaktuar madhësinë e qeverisë, megjithatë është ende 
e paqartë se çfarë përfshin ai kriter.

Komisioni i Venecias ofroi një analizë të dy projektligjeve dhe disa udhëzime të 
rëndësishme që duhen ndjekur gjatë rregullimit të çështjeve në fjalë. Në përputhje 
me opinionin e saj, ligjet dhe Kushtetuta duhet të ofrojnë më shumë qartësi, në 
mënyrë që të shmangen kundërthëniet në praktikë.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 96 [Ministria dhe Përfaqësimi i Komuniteteve]

1. Ministritë dhe organet e tjera ekzekutive themelohen, sipas nevojës, për kryerjen e 
funksioneve brenda kompetencave të Qeverisë. 
2. Numri i anëtarëve të Qeverisë përcaktohet me aktin e brendshëm të saj. 
3. Në Qeveri do të jenë së paku një (1) Ministër nga komuniteti Serb dhe një (1) Ministër 
nga ndonjë komunitet tjetër joshumicë në Kosovë. Nëse janë më shumë se dymbëdhjetë 
ministra, Qeveria do të ketë edhe një ministër të tretë, i cili përfaqëson një nga komunitetet 

555 Kushtetuta e Kosovës. Neni 96(2).
556 Ibid., neni 96(1).

Kushtetuta nuk përcakton ndonjë kufizim 
për përbërjen numerike të Qeverisë.
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joshumicë në Kosovë. 
4. Do të jenë së paku dy (2) zëvendësministra nga komuniteti Serb i Kosovës dhe dy (2) 
zëvendësministra nga komunitete të tjera joshumicë në Kosovë. Nëse janë më shumë se 
dymbëdhjetë (12) ministra, Qeveria do të ketë edhe një zëvendësministër të tretë, i cili 
përfaqëson komunitetin Serb, dhe një (1) tjetër zëvendësministër, i cili përfaqëson një 
nga komunitetet e tjera joshumicë në Kosovë. 
5. Zgjedhja e këtyre ministrave dhe zëvendësministrave do të vendoset pas konsultimit 
me partitë, me koalicionet ose grupet që përfaqësojnë komunitetet që nuk janë shumicë 
në Kosovë. Nëse caktohen kandidatë jashtë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, për 
këta ministra e zëvendësministra kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të 
Kuvendit, të cilët u përkasin partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe kandidatëve të 
pavarur, të cilët janë deklaruar se përfaqësojnë komunitetin në fjalë. 
6. Kryeministri, zëvendëskryeministrat dhe ministrat e Qeverisë mund të zgjidhen nga 
deputetë të Kuvendit të Kosovës ose nga persona të kualifikuar, që nuk janë deputetë të 
Kuvendit. 
7. Papajtueshmëria e anëtarëve të Qeverisë lidhur me funksionet e tyre rregullohet me 
ligj.557

Opinioni i Komisionit të Venecias
Opinioni nr. 1005/2020 për Projektligjin e Kosovës për Qeverinë, i Komisionit të 
Venecias u fokusua në dy çështje veçanërisht të ndjeshme: 1) kushtetutshmërinë 
e përcaktimit të numrit maksimal të ministrave në projektligj; dhe 2) masën në të 
cilën kompetencat e qeverisë në largim mund të kufizohen derisa të zgjedhet një 
qeveri e re.558 Në vlerësimin e këtij projektligji, Komisioni ka marrë parasysh jo 
vetëm Kushtetutën, por edhe situatën e brendshme dhe të jashtme të Kosovës si 
vend, duke përfshirë periudhën e paqëndrueshmërisë qeveritare, të përcjellur për 
disa kohë me tensione ndërmjet kreut të shtetit dhe Kryeministrit, koalicione të 
paqëndrueshme parlamentare dhe situatën veçanërisht të vështirë gjeopolitike.

1. Numri i ministrive

Sipas Komisionit të Venecias “numri i anëtarëve 
të Qeverisë përcaktohet me akt të brendshëm 
të qeverisë”.559 Opinioni trajtoi disa çështje 
të përmbajtjes së ligjit dhe të procedurës së 

ndjekur përgjatë procesit ligjbërës. 

Komisioni vërejti se “objektivi parësor i ligjit, e që është kufizimi i numrit të 
ministrave në qeveri, mund të arrihet duke zëvendësuar kufirin numerik në 
557 Ibid.
558 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Opinioni i Kosovës për Projektligjin për Qeverinë, i 
 miratuar nga Komisioni i Venecias në seancën e 125-të plenare, 11-12 dhjetor 2020, Opinioni nr. 1005/2020, CDL-AD(2020) 034, 
 14 dhjetor 2020, në https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)034-e
559 Komisioni i Venecias, Opinioni Nr. 1005/2020, para. 35

Ligji duhet të përcaktojë kriteret 
që qeveria duhet t’i zbatojë kur 
vendos për numrin e ministrive.
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projektligj, me përcaktimin e kritereve të qarta të domosdoshmërisë të cilat duhet 
të përmbushen objektivisht përpara se të mund të ketë ndonjë rritje të numrit të 
ministrave përtej numrit të përcaktuar në aktin e brendshëm të qeverisë”.560

Përndryshe, neni 96(2) i Kushtetutës mund të ndryshohet në atë mënyrë që të 
përcaktojë numrin e anëtarëve, ose të autorizojë shprehimisht që ky numër të 
përcaktohet me ligj.561

Shumica e vendeve nuk favorizojnë opsionin e kufizimit kushtetues të anëtarëve 
të qeverisë, me përjashtim të Belgjikës (e cila vendos një kufi maksimal prej 
pesëmbëdhjetë ministrash), Irlandës (që vendos një minimum prej shtatë ministrash 
dhe një maksimum prej pesëmbëdhjetë ministrash),562 dhe Zvicrës (e cila përcakton 
përbërjen shtatë-anëtarëshe të Këshillit Federal).

Këto përjashtime mund të shpjegohen nga vështrimi i disa faktorëve unikë dhe 
kontekstual. Për shembull, përmes caktimit të numrit maksimal të ministrave, 
Kushtetuta e Belgjikës përpiqet të trajtojë ekuilibrin delikat midis numrit të 
anëtarëve holandisht-folës dhe anëtarëve frëngjisht-folës

Duke iu referuar Irlandës, Komisioni i Venecias vëren se kufizimi kushtetues “ […] 
[i anëtarëve të qeverisë me caktimin e minimumit prej shtatë dhe maksimumit prej 
pesëmbëdhjetë anëtarësh] paraqet problem me rritjen e kompleksitetit të qeverisë, 
dhe rezulton në ligj që parashikon që shumë ‘ministra të rinj’ - edhe pse jo anëtarë 
të vetë kabinetit - të marrin pjesë në mbledhjet e kabinetit pa të drejtë vote”.563 Në 
rastin e Zvicrës, duhet të merren parasysh karakteristikat e veçanta tradicionale dhe 
kushtetuese të sistemit konfederal zviceran dhe statusi dhe kompetencat e bartura 
në kantone.

Prandaj, Komisioni i Venecias vëren se, në përgjithësi, “ [ … ] gjersa numri i 
anëtarëve të parlamentit shpesh përcaktohet me kushtetutë, kjo rrallë ndodh për 
anëtarët e qeverisë. Përkundrazi, tradita kushtetuese dhe legjislative duket se lejon 
fleksibilitet maksimal për t’u përshtatur me zhvillimet e reja”.564

Në rastin e Kosovës, neni 4 i projektligjit trajton përbërjen e qeverisë dhe parasheh 
se qeveria përbëhet nga kryeministri, jo më shumë se tre zëvendëskryeministra 
dhe ministrat565 Neni 4.3 e të njëjtit, përcakton një numër të kufizuar të ministrive, 
me mundësi të zgjerimit. Në të thuhet se qeveria përbëhet nga jo më shumë se 
pesëmbëdhjetë (15) ministri. Përjashtimisht, me propozim të mandatarit për 
formimin e qeverisë, mund të propozohen edhe dy ministri shtesë. 

560 Ibid., para. 62 (2).
561 Ibid., para. 62(3).
562 Ibid., para. 33.
563 Ibid.
564 Ibid., para. 32.
565 Ky Projektligj ishte pjesë e Agjendës legjislative të Kosovës për vitin 2020.
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Megjithatë, sipas Komisionit të Venecias kufizimi (15+2) i numrit të ministrive siç 
parashikohet në nenin 4.3, bie ndesh me nenin 96.2 të Kushtetutës. Kushtetuta 
e bën të qartë që numri i anëtarëve të qeverisë duhet të përcaktohet me akt të 
brendshëm të qeverisë dhe kjo, sipas opinionit të Komisionit, nuk është bërë duke 
përdorur gjuhë lejuese (p.sh. numri i ministrave mund të përcaktohet nga një akt 
i brendshëm i qeverisë), por kategorike (numri i anëtarëve përcaktohet me akt të 
brendshëm të qeverisë). Pra, neni 96(2) ia njeh qeverisë kompetencën kushtetuese 
për përcaktimin e numrit të ministrave.566 Në këtë drejtim, Komisioni konkludoi se 
“nëse miratohet në formën e tij aktuale, neni 4[(3)] i projektligjit duket se përbën 
një shkelje të kësaj kompetence nga ana e Kuvendit”.567

Megjithëse Gjykata është kompetente për të trajtuar çështjet e tilla kushtetuese, 
Komisioni i Venecias po ashtu ka shprehur shqetësimet lidhur me parimin e 
ligjshmërisë, parim ky i afirmuar nga Lista Kontrolluese për Sundimin e Ligjit, i 
miratuar nga Komisioni i Venecias, si dhe të reflektuar në Nenin 16 të Kushtetutës 
(dmth., epërsia e Kushtetutës duhet të respektohet dhe kërkohet që legjislacioni të 
jetë në përputhje me Kushtetutën).568

Komisioni i Venecias më pas shqyrtoi 
mënyrat alternative për të arritur 
qëllimin e ligjit, për të kufizuar numrin 
e ministrave. Në këtë drejtim, Komisioni 
rikujtoi nenin 96(1) të Kushtetutës, i cili 
parasheh se ministritë kryejnë funksione 
brenda kompetencave të qeverisë. Në 
këndvështrimin e Komisionit, do të ishte Kuvendi ai që do të udhëzonte ekzekutivin 
në kryerjen e kompetencave së tij kushtetuese, gjithmonë duke respektuar parimin 
e ndarjes së pushteteve.569 Lidhur me kriteret e mundshme, Komisioni deklaroi se:

“Kriteret e domosdoshmërisë mund të pasqyrojnë arsyet që qëndrojnë pas qëllimit 
të ligjit, të cilin Neni 4.3 synon të arrijë. Ato mund të përfshijnë, për shembull, 
një lidhje racionale ndërmjet asaj që propozoi ministria dhe funksioneve që 
programi i punës së qeverisë kërkon që ajo të kryejë; efikasiteti ekonomik; vlera 
e parasë; efektiviteti; parandalimi i tepricës; dhe proporcionaliteti. Përfshirja e 
këtyre kritereve në ligj do të ishte në përputhje me nenin 96.2, sepse do t’i linte 
qeverisë diskrecionin e përcaktimit të numrit të ministrave, duke zbatuar kriteret e 
përcaktuara nga Kuvendi”.570

Sipas kësaj linje arsyetimi, çdo qeveri e ardhshme që propozon rritjen e numrit të 
ministrive përtej këtij kufiri do të duhej ta arsyetonte këtë duke iu referuar kritereve 
566 Komisioni i Venecias, Opinioni Nr. 1005/2020, para. 35.
567 Ibid, para. 36.
568 Ibid., 37.
569 Ibid., para. 39.
570 Ibid., para. 40.

Një ligj i ri për kriteret e numrit 
të ministrive nuk do të cenonte 
kompetencën kushtetuese të qeverisë 
për të përcaktuar numrin e ministrave 
me akt të brendshëm.
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të domosdoshmërisë, të përcaktuara në Ligjin për Qeverinë.571 Sipas vlerësimit 
të Komisionit, kjo do të ishte e vetmja mënyrë për të arritur qëllimin e Ligjit, 
në përputhje me parimin e ligjshmërisë dhe epërsisë së Kushtetutës. E vetmja 
alternativë tjetër ndaj opsionit të mësipërm do të ishte ndryshimi i nenit 96(2) të 
Kushtetutës.572

Nëse krahasohet me rastet e mësipërme, Sllovenia ofron si alternativë tjetër të 
vetme një dispozitë shprehimore kushtetuese që autorizon rregullimin me ligj e, 
ndër të tjera, numrit të ministrive. Megjithatë, sipas kushtetutës Sllovene, ministrat 
emërohen dhe shkarkohen nga Asambleja Kombëtare.

Në vitin 2021, qeveria hartoi një ligj të ri duke 
marrë parasysh rekomandimet e Komisionit 
të Venecias në lidhje me kufizimet e numrit të 
anëtarëve të qeverisë dhe madhësisë së kabinetit. 
Konkretisht, kapitulli II, neni 4 i projektligjit e 

parasheh qartë se, sipas Kushtetutës, komunitetet duhet të përfaqësohen në qeveri 
dhe se numri i anëtarëve të qeverisë dhe të emëruarve të tyre - së bashku me fushat 
e përgjegjësisë administrative të ministrive - përcaktohet me rregullore. Megjithatë, 
projektligji është shumë i gjerë në specifikimin e kufizimit të numrit të ministrave, 
duke deklaruar se kjo justifikohet me plotësimin e kritereve të domosdoshmërisë. 
Megjithatë, Opinioni i Komisionit të Venecias nr. 1005/2020,573 kishte kërkuar 
emërtimin e këtyre kritereve në mënyrë shprehimore – duke përfshirë programin e 
Qeverisë dhe kompleksitetin e tij. Projektligji nuk i përcakton qartë këto kritere.574

2. Kompetencat e qeverisë në largim

Komisioni vëren se ka pak standarde 
ndërkombëtare të cilat aplikohen për çështjet 
specifike në shqyrtim, si për përbërjen e 
qeverisë, ashtu edhe për kompetencat e 
një qeverie ‘në largim’. Prandaj, “ […] Komisioni i Venecias nuk ka burime të 
mjaftueshme për të shprehur mendimin lidhur me përputhshmërinë substanciale 
të dispozitave përkatëse në nenet 4.3 dhe 31 të projektligjit me standardet 
ndërkombëtare. Gjithsesi, ekzistojnë probleme me pajtueshmërinë me legjislacionin 
e brendshëm, të cilat përkthehen në çështje të respektimit të shtetit ligjor”.575

Sipas vlerësimit të Komisionit, “standardet ndërkombëtare më të rëndësishme për 
çështjet e ngritura nga projektligji janë (1) standardet që zbatohen për ligjbërjen 
demokratike, veçanërisht parimi i transparencës; (2) parimi i ligjshmërisë i cili, ndër 
571 Ibid., para. 41.
572 Ibid., para. 43.
573 Komisioni i Venecias, Opinioni Nr. 1005/2020.
574 Projektligji për Qeverinë e Republikës së Kosovës, 30 dhjetor 2021, në https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/up
 loads/2021/12/Projektligji-per-Qeverine-e-Republikes-se-Kosoves .pdf .
575 Ibid., para. 18.

Ligji duhet të emërtojë dhe 
listojë shprehimisht kriteret 
për caktimin e numrit të 
ministrive të qeverisë.

Ligji duhet të përcaktojë vëllimin 
e kompetencave të  qeverisë në 
largim.
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të tjera, kërkon që ligjet të jenë në përputhje me Kushtetutën; dhe (3) parimi i ndarjes 
së pushteteve, i cili trajton funksionet përkatëse të ekzekutivit dhe legjislativit dhe 
marrëdhëniet ndërmjet tyre”.576

Kur bëhet fjalë për parimin e transparencës të zbatuar në kontekst të procedurës 
së ligjbërjes, Komisioni i Venecias vëren mungesën e një materiali shpjegues 
mjaftueshëm të detajuar nga qeveria, i cili ka të ngjarë të pengojë pjesëmarrjen 
efektive të publikut dhe shoqërisë civile në procesin e ligjbërjes. Komisioni vëren 
se “shoqërimi i projektligjit me një material shpjegues mjaftueshëm të detajuar 
është në interes të qeverisë që propozon ligjin, sepse shërben si mundësi për të 
bërë të qartë pse ligji konsiderohet i nevojshëm dhe për të demonstruar se procesi 
i politikëbërjes ka shqyrtuar siç duhet mënyrat alternative për arritjen e objektivave 
kryesore të ligjit të propozuar […] ”.577

Kufizimet për qeverinë ‘në largim’ janë të paraqitura në nenin 31 të projektligjit. 
Komisioni arriti në përfundimin se, kufizime të tilla nuk duket se ngrenë ndonjë 
shqetësim sa i përket përputhshmërisë me standardet ndërkombëtare: “[…] 
Përjashtimet nga kufizimet duket se justifikohen duke marrë parasysh që (a) 
miratimi i rregullt i buxhetit nga Parlamenti duhet të sigurohet në mënyrë ideale 
edhe në fazat e tranzicionit politik dhe (b) qeveria aktuale, edhe nëse është duke u 
larguar, duhet të jetë e pajisur me kompetencat ligjore të nevojshme për tejkalimin 
e emergjencave kombëtare, mbështetur në parimin e domosdoshmërisë, i cili 
përmendet shprehimisht në nenin 31.3 të projektligjit”.578

As Projektligji i ri i vitit 2021 nuk saktëson kompetencat e qeverisë në largim, 
përveçse thekson rrethanat në të cilat një qeveri duhet të konsiderohet si ‘qeveri në 
largim’, dhe se ajo do të duhet të kryejë vetëm aktivitetet e nevojshme sipas Planit 
Vjetor të Punës së Qeverisë dhe Ligjit për Buxhetin.579 Pra, projektligji përmend 
kufizimet e qeverisë në largim, në vend që të rregullojë kompetencat e saj gjersa 
është ende në detyrë.

Analiza Krahasuese
Krahasimisht, vetëm pak vende, si p.sh. Belgjika dhe Irlanda parashikojnë kufizime 
në numrin e anëtarëve të qeverisë. Megjithatë, praktika kushtetuese më tepër 
favorizon fleksibilitetin në këtë drejtim. Vende të tjera, si Shqipëria, Bullgaria, 
Franca, Gjermania dhe Sllovenia nuk e përmendin numrin e ministrave në 
kushtetutat e tyre përkatëse.

576 Ibid., para. 20.
577 Ibid. para. 31.
578 Ibid., para. 49.
579 Projektligji për Qeverinë e Republikës së Kosovës, nenet 30 dhe 31.
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Shqipëria

Neni 95

1. Këshilli i Ministrave përbëhet nga Kryeministri, zëvendëskryeministri dhe ministrat. 
2. Këshilli i Ministrave ushtron çdo funksion shtetëror, i cili nuk u është dhënë organeve 
të pushteteve të tjera shtetërore ose të qeverisjes vendore.580

Belgjika

Neni 99

Këshilli i Ministrave përbëhet nga jo më shumë se pesëmbëdhjetë anëtarë. Me përjashtim 
të mundshëm të kryeministrit, Këshilli i Ministrave përbëhet nga një numër i barabartë 
anëtarësh holandisht-folës dhe frengjisht-folës.581

Bullgaria

Neni 108

(1) Këshilli i Ministrave përbëhet nga Kryeministri, zëvendëskryeministrat dhe ministrat.
(2) Kryeministri drejton dhe koordinon politikën e përgjithshme të Qeverisë dhe 
mban përgjegjësi për politikën në fjalë. Kryeministri emëron dhe liron nga detyra 
zëvendësministrat .
(3) Ministrat e qeverisë udhëheqin ministritë e veçanta, përveç nëse Kuvendi Kombëtar 
vendos ndryshe. Ministrat e qeverisë mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre.

Neni 109

Anëtarët e Këshillit të Ministrave bëjnë betimin e parashikuar në nenin 76 pika 2 të këtij 
neni përpara Kuvendit Kombëtar.

Neni 110

Përshtatshmëria për përfaqësim në Këshillin e Ministrave kufizohet vetëm për shtetasit 
bullgarë që posedojnë kualifikimet zgjedhore të nevojshme për përfaqësues kombëtar.582

Kroacia

Neni 109

Qeveria e Republikës së Kroacisë përbëhet nga një kryeministër, një ose më shumë 
zëvendëskryeministra dhe ministra.

580 Kushtetuta e Shqipërisë.
581 Kushtetuta e Belgjikës, në https://www.const-court.be/en/court/basic-text#1-la-constitution-de-la-belgique-federale 
582 Kushtetuta e Bullgarisë.
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Kryeministri dhe anëtarët e tjerë të Qeverisë nuk mund të kryejnë asnjë detyrë tjetër 
publike apo profesionale pa pëlqimin e Qeverisë.

Neni 114

Organizimi, përgjegjësitë dhe funksionimi i administratës shtetërore rregullohen me ligj.
Disa përgjegjësi të administratës shtetërore mund t’u besohen me ligj organeve të 
vetëqeverisjes lokale dhe rajonale dhe personave juridikë të ngarkuar me autoritet publik.
Statusi i nëpunësve civilë dhe statusi ligjor i punës i nëpunësve shtetërorë rregullohen me 
l igj dhe me akte të tjera.583

Franca

Neni 8

Presidenti i Republikës emëron Kryeministrin. Ai ia ndërpren mandatin Kryeministrit, 
kur ky i fundit të ofrojë dorëheqjen e Qeverisë.
Me rekomandimin e Kryeministrit, ai emëron anëtarët e tjerë të Qeverisë dhe ua ndërpren 
mandatin.584

Gjermani

Neni 62

Qeveria Federale përbëhet nga Kancelari Federal dhe Ministrat Federalë.

Neni 64

(1) Ministrat federalë emërohen dhe shkarkohen nga Presidenti Federal me propozimin 
e Kancelarit Federal.
2. Me marrjen e detyrës, Kancelari Federal dhe Ministrat Federalë bëjnë betimin e 
parashikuar në nenin 56 para Bundestagut.585

Irlanda

Neni 28

1. Qeveria përbëhet nga jo më pak se shtatë dhe jo më shumë se pesëmbëdhjetë anëtarë, 
të cilët emërohen nga Presidenti në përputhje me dispozitat e kësaj Kushtetute.586

583 Kushtetuta e Kroacisë.
584 Kushtetuta e Francës.
585 Kushtetuta e Gjermanisë.
586 Kushtetuta e Irlandës.
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Sllovenia

Neni 110

Qeveria përbëhet nga kryetari i qeverisë dhe ministrat. Në kuadër të kompetencave 
të tyre, Qeveria dhe ministrat individualë janë të pavarur dhe i përgjigjen Kuvendit 
Kombëtar.

Neni 114

Kryetari i Qeverisë është përgjegjës për sigurimin e unitetit të drejtimit politik dhe 
administrativ të Qeverisë dhe koordinon punën e ministrave. Ministrat përgjigjen 
kolektivisht për punën e Qeverisë dhe secili ministër përgjigjet për punën e ministrisë 
së tij. Përbërja dhe funksionimi i Qeverisë, si dhe numri, kompetencat dhe organizimi i 
ministrive rregullohen me ligj.587

Përfundime
Kushtetuta nuk përcakton ndonjë kufizim të qartë lidhur me përbërjen numerike të 
qeverisë. Rritja e numrit të ministrive ka shkaktuar debat nëse kjo do të ishte efikase 
në praktikë. Në mungesë të ndonjë kufiri, rreziku do të ishte që numri të vazhdojë 
të rritet pa ndonjë kriter që justifikon rritjen. Ndër të tjera, kjo mund të pengojë 
llogaridhënien e ministrave të Kuvendit, nëse numri i deputetëve nuk rritet në të 
njëjtin proporcion. Qeverisë do t’i duhet gjithashtu ta arsyetojë rritjen e numrit të 
ministrive për të siguruar llogaridhënien publike.

Po ashtu, mandati dhe kompetencat e qeverisë në largim mbeten ende të paqarta, 
pasi që fushëveprimi i saj nuk përcaktohet as me Kushtetutë dhe as me ligj. Kjo 
mund të ngrisë probleme në praktikë dhe me shumë gjasa do të sjellë nevojën për 
interpretim nga Gjykata Kushtetuese. Vetë funksionimi me një qeveri në largim 
paraqet një situatë të brishtë dhe institucionet duhet të jenë efikase në tejkalimin e 
saj dhe formimin e një qeverie të rregullt. Andaj, paqartësitë e mëtejme në lidhje me 
kompetencat e qeverisë në largim do të shkaktonin vonesa të dëmshme në procesin 
e formimit të institucioneve.

Dispozitat e qarta kushtetuese dhe/ose ligjore do të parandalonin problemet në 
të ardhmen lidhur me funksionimin e institucioneve. Në rast të ndryshimeve të 
dispozitave aktuale, ligjvënësit duhet të sigurohen që ato të plotësojnë zbrazëtirat 
e projektligjeve të mëparshme. Ne këtë drejtim, duhet të ndiqen udhëzimet e 
Komisionit të Venecias dhe të përkufizohen më qartë këto çështje. Ose Kushtetuta 
ose ligji duhet 1) të emërtojnë në mënyrë shprehimore kriteret për madhësinë apo 
zgjerimin e Qeverisë dhe 2) të përcaktojnë qartë fushëveprimin e punës së qeverisë 
në largim.

587 Kushtetuta e Sllovenisë.
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Rekomandime
● Në rast se nuk bëhen ndryshime kushtetuese, Qeveria duhet të zbatojë plotësisht 
rekomandimet e Komisionit të Venecias. Ajo fillimisht duhet të vendosë kritere të 
qarta me ligj dhe më pas me akt të brendshëm për përcaktimin e madhësisë dhe 
strukturës së Qeverisë.

● Në të kundërt, neni 96(2) i Kushtetutës mund të ndryshohet në atë mënyrë që t’i 
lejojë Qeverisë përcaktimin e madhësisë dhe përbërjes së saj me ligj.

● Një mundësi tjetër do të ishte që madhësia e qeverisë të përcaktohet duke ndjekur 
një formulë të qartë (X+/ 3). Megjithatë, çdo kandidat për kryeministër duhet të 
ketë lirinë që të rrisë ose zvogëlojë numrin e ministrave në përputhje me objektivat e 
politikës, programin e qeverisë dhe agjendat e saj, dhe kjo më pas duhet të miratohet 
nga Kuvendi. Përveç kësaj, kriteret e rëndësishme objektive për përcaktimin e 
madhësisë së qeverisë duhet të mbulojnë dhe rregullojnë të gjitha nevojat sektoriale 
të Kosovës dhe programin e kandidatit fitues, apo atij që e formon qeverinë;

● Ligji, apo një akt i brendshëm, duhet të kufizojë numrin e zëvendëskryeministrave 
dhe t’u caktojë atyre qartë detyrat dhe mandatin.

● Çdo ligj apo rregullore e re duhet të garantojë përfaqësim të plotë dhe të 
kënaqshëm të komuniteteve në përputhje me frymën e Kushtetutës;

● Çdo ligj i ri për qeverinë duhet të përcaktojë mandatin dhe kompetencat e qeverisë 
në largim.
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Çështja e termit “grupi më i madh parlamentar” u ngrit për herë të dytë para Gjykatës 
Kushtetuese, mirëpo kësaj radhe në lidhje me emërimin e anëtarëve të Komisionit 
Qendror të Zgjedhjeve (KQZ). Sipas Kushtetutës, gjashtë anëtarë të KQZ-së 
emërohen në bazë të propozimit të gjashtë grupeve më të mëdha parlamentare, pa 
specifikuar se cilat janë ato grupe në praktikë. Pavarësisht rikonfirmimit të Gjykatës 
se grupet më të mëdha parlamentare janë ato që kanë fituar më shumë vende në 
zgjedhje, mbetet e domosdoshme që të parashihen dispozita të qarta kushtetuese 
për të shmangur dyshimet e përsëritura në të ardhmen. Kushtetuta është gjithashtu 
e paqartë se çfarë ndodh në praktikë kur në Kuvend përfaqësohen më pak se gjashtë 
grupe parlamentare. Ajo gjithashtu lë të pa adresuar rrezikun e mbipërfaqësimit në 
KQZ, qoftë të partive në pushtet, qoftë të partive opozitare, për sa kohë që përbërja 
e KQZ-së merr parasysh vetëm përfaqësimin e grupeve parlamentare. Kështu, 
alternativa të ndryshme mund të konsiderohen për adresimin e këtyre çështjeve 
përmes ndryshimeve të ardhshme kushtetuese.

Emërimi i anëtarëve të 
Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve

XVII
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Kushtetuta dhe Ligji për Zgjedhjet e 
Përgjithshme rregullojnë përbërjen 
e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 
(KQZ) si dhe emërimin e anëtarëve të 
tij.588 Megjithatë, Kushtetuta është e 
paqartë lidhur me disa çështje të rëndësishme, si p.sh., mos specifikimi i autoritetit 
që emëron zyrtarisht anëtarët e KQZ-së, përveç Kryetarit. Ligji për Zgjedhjet e 
Përgjithshme e plotëson këtë zbrazëtirë, duke ia përcaktuar në mënyrë eksplicite 
këtë kompetencë Presidentit.589 

Kryetari emëron gjashtë (6) anëtarë të KQZ-së në bazë të propozimit të gjashtë (6) 
grupeve më të mëdha parlamentare. Secili grup cakton nga një anëtar. Megjithatë, 
kuptimi i “grupeve më të mëdha parlamentare” u bë temë kontestuese në praktikë 
kur ishte fjala për përbërjen e KQZ-së, përkatësisht nëse “grupet më të mëdha 
parlamentare” janë: (a) grupet parlamentare/subjektet politike të bazuara në 
rezultatet e zgjedhjeve për Kuvendin, apo (b) ato të krijuara pas konstituimit të 
Kuvendit. Kjo ishte hera e dytë që u ngrit e njëjta pyetje, pas vendimit të Gjykatës 
Kushtetuese (“Gjykatës”) në vitin 2014 për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. 
Interpretimi atëherë ishte se ‘grupi më i madh parlamentar’ është ai që ka më shumë 
vende në Kuvend, bazuar në rezultatet e zgjedhjeve. Megjithatë, lindën dyshime 
nëse ky term do të kishte të njëjtin kuptim për përbërjen e KQZ-së, duke pasur 
parasysh dallimet juridike dhe faktike në të dyja rastet.

Një situatë tjetër e paqartë është 
kur Kuvendi ka më pak se gjashtë 
(6) grupe parlamentare. Kushtetuta 
parashikon se “[n]ëse në Kuvend 
janë të përfaqësuara më pak grupe, 
grupi a grupet më të mëdha mund të emërojnë anëtarë shtesë”.590 Megjithatë, ky 
nen nuk e përcakton qartë procedurën në praktikë. Nga formulimi i Kushtetutës 
është e paqartë se si ‘grupi ose grupet më të mëdha’ emërojnë ‘anëtarë shtesë’ 
në rast se ka më shumë se një (1) anëtarë shtesë për t’u emëruar. Në veçanti, 
shtrohet pyetja nëse: (a) vetëm grupet parlamentare të renditura në rezultatet 
përfundimtare të zgjedhjeve emërojnë anëtarët shtesë, prej të cilave dy (2) grupet 
më të mëdha parlamentare emërojnë nga një (1) anëtar; apo (b) vetëm grupi më i 
madh parlamentar që ka më shumë ulëse në Kuvend emëron më shumë se një (1) 
anëtar shtesë.
588 Kushtetuta e Kosovës, neni 139; Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme, nenet 59, 61. Komisioni përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) 
 anëtarë. Kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e emëron Presidenti i Republikës së Kosovës nga radhët e gjyqtarëve 
 të Gjykatës Supreme dhe të Gjykatave me jurisdiksion apeli.  Gjashtë (6) anëtarë emërohen nga pjesëtarët e gjashtë grupeve 
 më të mëdha parlamentare të përfaqësuara në Kuvend, të cilët nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në ndarjen e vendeve të
 rezervuara. Nëse në Kuvend janë të përfaqësuara më pak grupe, grupi a grupet më të mëdha mund të emërojnë anëtarë 
 shtesë. Një (1) anëtarë emërohet nga deputetët e Kuvendit të cilët mbajnë vende të rezervuara a të garantuara për 
 komunitetin Serb të Kosovës dhe tre (3) anëtarë nga deputetët e Kuvendit, të cilët mbajnë vende të rezervuara a të 
 garantuara për komunitetet e tjera që nuk janë shumicë në Kosovë.
589 Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme, neni 61.3 (a).
590 Kushtetuta e Kosovës, neni 139(4).

Kushtetuta dhe ligji nuk e përkufizojnë 
termin ‘grupi më i madh parlamentar’ 
për emërimin e anëtarëve të KQZ-së.

Kushtetuta nuk sqaron se çfarë ndodh në 
praktikë kur në Kuvend përfaqësohen më 
pak grupe parlamentare.
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Katër (4) anëtarët e tjerë të KQZ-së emërohen nga deputetët e Kuvendit të cilët 
mbajnë ulëse të rezervuara ose të garantuara për komunitetet jo shumicë. Kushtetuta 
nuk rregullon situatën kur dy ose më shumë parti, koalicione apo iniciativa qytetare 
nga i njëjti komunitet kanë siguruar ulëse në Kuvend. Ajo duhet të sqarojë se cili 
prej tyre ka të drejtën për të emëruar një anëtar të KQZ-së.

Gjithashtu, në strukturën aktuale 
të KQZ-së merret parasysh vetëm 
përfaqësimi i grupeve parlamentare, 
por jo edhe përbërja e partive 
qeverisëse dhe atyre në opozitë. Kjo 

mund të çojë në një situatë, ku ose partitë opozitare ose partitë qeverisëse mund 
të jenë të mbi-përfaqësuara në KQZ në varësi të numrit të partive/koalicioneve që 
formojnë Qeverinë.

KQZ është organ i përhershëm që përgatit, mbikëqyr, drejton dhe verifikon të 
gjitha aktivitetet që lidhen me procesin e zgjedhjeve dhe referendumeve dhe shpall 
rezultatet e tyre.591 Atij i është besuar kryerja e funksioneve në mënyrë profesionale 
dhe të paanshme, pa asnjë interes dhe ndikim politik. KQZ është autoritet i vetëm dhe 
i pavarur për të kontrolluar dhe konfirmuar mandatin e institucioneve përfaqësuese 
siç është Kuvendi i Kosovës. Duke pasur parasysh këtë rol të rëndësishëm të këtij 
komisioni, Kushtetuta dhe ligji duhet të kenë dispozita më të qarta për të garantuar 
stabilitetin institucional të funksionimit të tij.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 139 [Komisioni Qendror i Zgjedhjeve]

1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është organ i përhershëm që përgatit, mbikëqyr, 
drejton dhe verifikon të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve e 
referendumet dhe shpall rezultatet e tyre. 
2. Komisioni përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë. 
3. Kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e emëron Presidenti i Republikës së 
Kosovës nga radhët e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme dhe të Gjykatave me jurisdiksion 
apeli. 
4. Gjashtë (6) anëtarë emërohen nga pjesëtarët e gjashtë grupeve më të mëdha parlamentare 
të përfaqësuara në Kuvend, të cilët nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në ndarjen e 
vendeve të rezervuara. Nëse në Kuvend janë të përfaqësuara më pak grupe, grupi a 
grupet më të mëdha mund të emërojnë anëtarë shtesë. Një (1) anëtarë emërohet nga 
deputetët e Kuvendit të cilët mbajnë vende të rezervuara a të garantuara për komunitetin 
Serb të Kosovës dhe tre (3) anëtarë nga deputetët e Kuvendit, të cilët mbajnë vende të 

591 Ibid., neni 139 (1).

Struktura aktuale e KQZ-së mund të dëmtojë 
ekuilibrin e përfaqësimit ndërmjet partive në 
pushtet dhe partive opozitare.



278

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së KosovësÇështja

rezervuara a të garantuara për komunitetet e tjera që nuk janë shumicë në Kosovë.

Neni 84 [Kompetencat e Presidentit]

Presidenti i Republikës së Kosovës:
[…]
(26) emëron Kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve […].592

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Gjykata Kushtetuese ka trajtuar këtë çështje në Rastin KO58/19.593 Burim tjetër i 
rëndësishëm  është edhe Kodi i Praktikave të Mira në Çështjet Zgjedhore, miratuar 
nga Komisioni i Venecias në seancën e 52-të plenare, të 18-19 tetorit 2002,594 Këto 
dy dokumente trajtojnë kuptimin e “grupeve më të mëdha parlamentare” për 
emërimin e anëtarëve të KQZ-së. Praktika gjyqësore ende nuk ka arritur t’i adresojë 
zbrazëtirat kushtetuese në lidhje me emërimin e ‘anëtarëve shtesë’ në rast se ka më 
pak se gjashtë (6) grupe parlamentare, e as nuk ka adresuar balancën në përfaqësim 
ndërmjet partive qeverisëse dhe opozitës në KQZ. Pra, paqartësitë mbeten dhe 
ndryshimet kushtetuese duhet t’i zgjidhin ato në bazë të praktikave të vendeve të 
tjera.

Në rastin KO58/19, deputetët e Kuvendit 
kundërshtuan një numër të vendimeve të 
Presidentit të Kosovës për emërimin e 
anëtarëve të KQZ-së.595 Gjykata përsëri i 

definoi “grupet më të mëdha parlamentare”, si ato parti politike, koalicione apo 
iniciativa qytetare të cilat, si rezultat i zgjedhjeve të përgjithshme, kanë fituar më së 
shumti vende në Kuvend.596

Pas konstituimit të Kuvendit më 7 shtator 2017, një numër deputetësh e njoftuan 
Kryetarin e Kuvendit për themelimin e një grupi të ri parlamentar të përbërë 
nga Nisma Socialdemokrate, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Grupi i 
Deputetëve të Pavarur - të cilët më vonë u regjistruan si grupi parlamentar Partia 
Social Demokratike (PSD).597

Më 14 dhjetor 2018, Presidenti iu drejtua grupeve parlamentare në Kuvend për të 
nominuar kandidatët për anëtarë të KQZ-së.598 Më pas, Presidenti emëroi anëtarët e 
KQZ-së të propozuar nga partitë politike, koalicionet parazgjedhore dhe iniciativat 
592 Kushtetuta e Kosovës.
593 Vlerësimi i kushtetutshmërisë së vendimeve nr.57/2019, nr.58/2019, nr.59/2019, nr.60/2019, nr.61/2019, nr.62/2019, nr.63/2019
 dhe nr.65/ 2019 i Presidentit të Republikës së Kosovës, 28 mars 2019, Rasti nr. K058/19, 13 gusht 2019, në https://gjk-ks.org/
 wp-content/uploads/2019/08/ko_58_19_agj_ang.pdf 
594 Opinioni i Komisionit të Venecias nr. 190/200 – Kodi i Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore, Udhëzimet dhe Raporti 
 Shpjegues, 30 tetor 2002, në https://rm.coe.int/090000168092af01  
595 Rasti K058/19, par. 3.
596 Ibid., para 117
597 Ibid., para. 25, 26, 27, 28.
598 Ibid., para. 32.

Përbërja e KQZ-së duhet të 
pasqyrojë përbërjen e Kuvendit 
bazuar në rezultatet e zgjedhjeve.
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qytetare që fituan mandatet e shumicës si rezultat i zgjedhjeve , duke u mbështetur 
në interpretimin e Gjykatës për “grupin më të madh parlamentar”, të vitit 2014. 
Deputetët e Kuvendit e kundërshtuan një interpretim të tillë dhe vendimet që 
rezultuan prej tij.

Kundërshtimi i parë i parashtruesve të kërkesës kishte të bënte me formën e emërimit 
të anëtarëve të KQZ-së nga grupet parlamentare që kanë dalë nga subjektet politike 
që i kanë fituar zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës. Ata theksuan dispozitën e nenit 
139(4) të Kushtetutës, sipas të cilës, “Gjashtë (6) anëtarë emërohen nga pjesëtarët 
e gjashtë grupeve më të mëdha parlamentare të përfaqësuara në Kuvend”. Sipas 
parashtruesve të kërkesës, termi “të përfaqësuara” ka karakter post festum, që 
nënkupton që jo domosdoshmërisht subjekti politik që ka fituar mandate të caktuara 
në Kuvend do të përfaqësohet në nivel të grupit parlamentar me po aq deputetë të 
mandatuar.”599

Parashtruesit e kërkesës argumentuan 
se përfaqësimi është  nocion dinamik 
dhe i lëvizshëm. Këto aspekte janë, 
sipas tyre, ndër prerogativat themelore 
të demokracisë përfaqësuese, që 
promovojnë dinamizmin e përfaqësimit 

edhe pas përfundimit të mandatit. Sipas parashtruesve, sa i përket emërimit 
të anëtarëve të KQZ-së, struktura e grupeve parlamentare sipas rezultatit të 
zgjedhjeve do të mohonte iniciativat politike në formën e grupeve parlamentare të 
deputetëve.600

Në fund, parashtruesit pretenduan se metoda e emërimit të anëtarëve të KQZ-së 
duke u bazuar në identifikimin e grupeve parlamentare që kanë dalë nga rezultati 
zgjedhor nuk ka kuptim. Konkretisht, sipas tyre, ky modus operandi nuk jep 
zgjidhje në raste të shpërbërjes së një grupi parlamentar apo subjektit politik i cili 
nominalisht ka fituar vende në Kuvendin e Kosovës, mirëpo ndërkohë deputetët 
që kanë fituar mandatet nën listën e kandidatëve të subjektit gjegjës politik, kanë 
pushuar së ekzistuari.601

Grupi parlamentar i LVV-së paraqiti 
komentet e tyre duke deklaruar se Kosova 
ka zgjedhur një model të pastër politiko-
partiak, me përjashtim të Kryesuesit 
të KQZ-së që vjen nga sistemi gjyqësor dhe që emërimi i tij është kompetencë 
ekskluzive e Presidentit të Kosovës. Sipas tyre, roli i Presidentit në emërimin e 
anëtarëve të tjerë të KQZ-së është vetëm i natyrës së konfirmimit të nominimeve

599 Ibid., para. 40.
600 Ibid., para. 42.
601 Ibid., para. 48.

Deputetët e Kuvendit pretenduan se 
interpretimi i Gjykatës për ‘grupin 
më të madh parlamentar’ mohon 
iniciativat e lira politike të deputetëve 
për formimin e grupeve parlamentare.

Mandati i anëtarëve të KQZ-së fillon 
jo më vonë se 60 ditë pas çertifikimit 
të rezultateve të zgjedhjeve.
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të subjekteve politike, pas sigurimit të përmbushjes së kritereve dhe kushteve mbi 
përshtatshmërinë e kandidatit.602 Për më tepër, LVV vuri në dukje se neni 61(4) i 
Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme përcakton afatin e fillimit të mandatit të anëtarëve 
të KQZ-së, i cili lidhet me datën e çertifikimit të rezultateve të zgjedhjeve dhe jo 
me datën e konstituimit të Kuvendit. Rrjedhimisht, sipas tyre, funksionalizimi i 
KQZ-së nuk ka lidhje me konstituimin e Kuvendit.603 Për më tepër, kur bëhet fjalë 
për përbërjen e KQZ-së, fryma e nenit 139 (4) të Kushtetutës nënkupton grupet 
parlamentare në kuptimin e subjekteve politike që kanë kaluar pragun zgjedhor, i 
cili vlen vetëm për subjektet politike që kanë marrë pjesë në zgjedhje dhe që emri i 
tyre është paraqitur në fletëvotim.

Në komentet e tij, Presidenti i ishte referuar legjislacionit në fuqi për zgjedhjen e 
anëtarëve të KQZ-së, përkatësisht nenit 139(4) të Kushtetutës, si dhe neneve 61 
dhe 62 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme.604

Gjykata konfirmoi ekzistimin e 
zbrazëtirave kushtetuese lidhur me 
këtë çështje.605 Ajo iu referua vendimit 
të saj të vitit 2014 dhe ofroi të njëjtin 
interpretim të termit “grupi më i madh 
parlamentar.”606 Ajo gjithashtu rikujtoi 

se anëtarët e KQZ-së nuk kanë mandat të caktuar kohor. Mandati i tyre është i 
lidhur me mandatin e ciklit zgjedhor, i cili në parim fillon jo më vonë se 60 ditë 
pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve.607 Gjykata e interpretoi këtë si qëllim 
të ligjvënësit që anëtarët e KQZ-së të emërohen në afat sa më të shkurtër, pas 
konstituimit të Kuvendit. 

Kështu, koha e emërimit të anëtarëve të KQZ-së është e lidhur me datën e 
certifikimit të zgjedhjeve, dhe jo me konstituimin e Kuvendit apo të organizimit 
të grupeve parlamentare në kuptim të ngushtë të fjalës për qëllime të punës së 
Kuvendit.608

Gjykata iu referua edhe praktikës krahasuese të vendeve të tjera, ku shihet se 
“anëtarët e komisioneve zgjedhore kryesisht propozohen nga partitë politike apo 
koalicionet që dalin nga zgjedhjet dhe propozimet bëhen nga partitë politike apo 
koalicionet që përfaqësojnë pozitën dhe opozitën. Kjo është praktikë në vende si 
Kroacia, Sllovakia dhe Bullgaria.609

602 Ibid., para. 51.
603 Ibid., para. 52.
604 Ibid., para. 58.
605 Ibid., para. 84.
606 Rasti KO119/14
607 Rasti KO58/19., para. 104.
608 Ibid., para. 107.
609 Ibid., para. 109.

Ndryshimet në strukturën dhe 
organizimin e grupeve parlamentare 
në Kuvend nuk reflektohen në 
strukturën e KQZ-së.
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Si përfundim, përbërja e KQZ-së ka për 
qëllim të reflektojë përbërjen e Kuvendit sipas 
rezultateve të zgjedhjeve, që  nënkupton se 
subjektet politike të cilat kanë marrë pjesë në 
zgjedhje dhe të cilat kanë fituar më së shumti 
vende për Kuvend, kanë të drejtë të propozojnë 
anëtarët e KQZ-së të cilët emërohen nga Presidenti.610 Rrjedhimisht, anëtarët e 
KQZ-së nuk mund të ndryshojnë sa herë që ndryshon përbërja ose anëtarësia 
e grupeve parlamentare brenda të njëjtës legjislaturë, siç ndodh me përbërjen 
e komisioneve parlamentare të cilat reflektojnë ndryshimet që bëhen në grupet 
parlamentare gjatë një legjislature të vetme.611 Një praktikë e tillë do ta cenonte 
stabilitetin institucional të funksionimit të KQZ-së, të paraparë me Kushtetutë. Për 
më tepër, ndryshimet e vazhdueshme brenda mandatit nuk kanë qenë praktikë e 
deritanishme institucionale e KQZ-së, por as praktikë e vendeve të tjera si Sllovakia, 
Bullgaria, Shqipëria, Mali i Zi dhe Kroacia.612

Një praktikë e tillë nuk është favorizuar as nga 
Komisioni i Venecias, i cili thekson se KQZ 
duhet të ketë karakter të përhershëm, pasi 
kjo siguron që në KQZ të mos ketë vakum 

institucional, pavarësisht kohës së konstituimit të Kuvendit.613

Sipas Gjykatës, grupet më të mëdha parlamentare konsiderohen gjashtë partitë, 
koalicionet dhe iniciativat qytetare që kanë më shumë ulëse në Kuvend se çdo 
tjetër parti, koalicion, iniciativë qytetare kanë marrë pjesë si të tilla në zgjedhjet për 
Kuvendin. Kështu, Gjykata vendosi se aktet e kontestuara nuk shkelin nenin 139(4) 
të Kushtetutës.614

Në rastin në fjalë, Gjykata përcaktoi grupet parlamentare të Kuvendit duke marrë 
për bazë (i) rolin kushtetues të KQZ-së si institucion i pavarur për administrimin e 
zgjedhjeve dhe referendumeve, (ii) mënyrën e emërimit të anëtarëve të KQZ-së; (iii) 
kohëzgjatjen e mandatit dhe (iv) kohën e emërimit të tyre.615 Kjo e fundit nuk lidhet 
as me kohën e konstituimit të Kuvendit, as me mënyrën se si funksionon Kuvendi, 
por me datën e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve.616

610 Ibid., para. 109.
611 Ibid., para. 110.
612 Ibid., para. 111.
613 Ibid., para. 112, 113.
614 Ibid., para. 114, 115.
615 Ibid., para. 117, 118.
616 Ibid., para. 98.

Kushtetuta nuk parasheh 
ndryshimin e përbërjes së KQZ-
së sa herë që ndryshojnë grupet 
parlamentare në Kuvend.

KQZ duhet të ketë karakter 
të përhershëm dhe stabilitet 
institucional.
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Prandaj, Gjykata vlerësoi se:

116. … duke marrë për bazë rolin e 
KQZ-së të përcaktuar me Kushtetutë 
si institucion i përhershëm për 
administrimin e zgjedhjeve, faktin 
që mandati i anëtarëve të KQZ-së 
ndërlidhet me ciklin e zgjedhjeve 
për Kuvend, mënyrën specifike të emërimit të tyre, dhe veçanërisht kohën e emërimit të 
anëtarëve të KQZ-së, që nuk ndërlidhet me kohën e konstituimit të Kuvendit dhe as me 
mënyrën e funksionimit të Kuvendit, por me datën e certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve.

117. Andaj, Gjykata konstaton se grupet më të mëdha parlamentare të përfaqësuara në 
Kuvend, për qëllim të nenit 139, paragrafi 4 të Kushtetutës, konsiderohen 6 (gjashtë) 
partitë, koalicionet, iniciativat qytetare, që kanë më shumë vende në Kuvend se çdo parti 
tjetër, koalicion, iniciativë qytetare që kanë marrë pjesë si të tilla në zgjedhjet për Kuvend.617

Opinioni i Komisionit të Venecias
Kodi i Praktikave të Mira në Çështje të Zgjedhjeve, miratuar nga Komisioni i 
Venecias, parasheh garancitë minimale që duhen respektuar nga autoriteti i ngarkuar 
me kompetencën për të organizuar zgjedhje, siç është KQZ-ja në këtë rast, të cilat 
përfshijnë:

● natyrën e përhershme;
● përfshirjen e të paktën një anëtari të gjyqësorit;
● përfaqësimin e partive që janë në parlament ose që kanë fituar të paktën një përqindje 
të caktuar të votave, me kusht që këta persona të jenë të kualifikuar në çështje zgjedhore;
● garancinë që partitë politike të përfaqësohen në mënyrë të barabartë ose të jenë në 
gjendje të vëzhgojnë punën e organit të paanshëm (barazia mund të interpretohet në 
mënyrë rigoroze ose proporcionale); dhe
● organet që emërojnë anëtarët e komisioneve zgjedhore nuk duhet të kenë lirinë që t’i 
shkarkojnë ata sipas dëshirës.618

Kodi i Praktikës së Mirë në Çështje të Zgjedhjeve përmban garancitë minimale 
procedurale për organin që organizon zgjedhjet, përfshirë:

“3.1. Organizimi i zgjedhjeve nga një organ i paanshëm
a. Një organ i paanshëm duhet të jetë përgjegjës për zbatimin e ligjit zgjedhor.
b. Aty ku nuk ka traditë të gjatë të pavarësisë së autoriteteve administrative nga ata që kanë 
pushtet politik, komisionet zgjedhore të pavarura dhe të paanshme duhet të krijohen në të 
gjitha nivelet, nga niveli kombëtar deri në nivelin e qendrave të votimit.
c. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të jetë i përhershëm.

617 Ibid.
618 Rasti KO58/19.

Pas konstituimit të Kuvendit, gjashtë 
grupet më të mëdha parlamentare 
propozojnë anëtarët e KQZ-së dhe 
Presidenti i vendit i emëron zyrtarisht.
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d. Ai duhet të përfshijë:
i . të paktën një anëtar të gjyqësorit;
ii. përfaqësues të partive që janë në parlament ose që kanë fituar të paktën një përqindje të 
caktuar të votave; këta persona duhet të jenë të kualifikuar në çështje zgjedhore.
Mund të përfshijë:
iii. një përfaqësues të Ministrisë së Brendshme;
iv. përfaqësues të pakicave kombëtare.
e. Partitë politike duhet të përfaqësohen në mënyrë të barabartë në komisionet zgjedhore 
ose duhet të jenë në gjendje të vëzhgojnë punën e organit të paanshëm. Barazia mund të 
interpretohet në mënyrë rigoroze ose proporcionale (shih pikën I.2.3.b).
f. Organet që emërojnë anëtarët e komisioneve zgjedhore nuk duhet të kenë lirinë që t’i 
shkarkojnë ata sipas dëshirës.
g. Anëtarët e komisioneve zgjedhore duhet të ndjekin trajnim të standardizuar.
h. Është e dëshirueshme që komisionet zgjedhore të marrin vendime me shumicë të 
kualifikuar ose me konsensus”.619

Analiza Krahasuese
Në shumicën e vendeve, partitë politike 
përfaqësohen në organet zgjedhore, 
ndonëse sipas formulave të ndryshme 
të përfaqësimit. Në disa vende, partive 
politike që formojnë qeverinë si dhe partive 

opozitare u është ndarë një numër i balancuar përfaqësuesish në organet zgjedhore. 
Ka shembuj ku disa anëtarë të organeve zgjedhore propozohen bashkërisht nga 
partitë qeverisëse dhe opozitare, ndërsa disa anëtarë të tjerë propozohen nga partitë 
politike që përfaqësojnë pakicat kombëtare. Ka edhe vende ku anëtarët e organeve 
zgjedhore propozohen nga organizatat e shoqërisë civile.

Kroacia

Ligji për Zgjedhjen e Përfaqësuesve në Parlamentin Kroat rregullon përbërjen 
dhe mënyrën e përzgjedhjes së anëtarëve të Komisionit Kombëtar të Zgjedhjeve. 
Dispozitat përkatëse të ligjit të lartpërmendur parashikojnë sa vijon:

Neni 45

Komisioni Kombëtar i Zgjedhjeve ka anëtarësi të përhershme dhe të zgjeruar.
Anëtarësia e përhershme e Komisionit Kombëtar të Zgjedhjeve përbëhet nga një kryetar 
dhe katër anëtarë dhe zëvendësit e tyre.
Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kroacisë sipas pozitës së tij/saj është kryetar 
i Komisionit Kombëtar të Zgjedhjeve.
Anëtarët e Komisionit, nënkryetari dhe zëvendësit e anëtarëve të anëtarësisë së përhershme 

619 Komisioni i Venecias - Kodi i Praktikave të Mira në Çështje të Zgjedhjeve.

Vendet e tjera përdorin metoda të 
ndryshme për emërimin e organeve 
të pavarura të cilave u besohet 
udhëheqja e zgjedhjeve.
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të Komisionit Kombëtar të Zgjedhjeve emërohen nga Gjykata Kushtetuese e Republikës 
së Kroacisë nga radhët e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Republikës së Kroacisë dhe 
avokatëve të tjerë të shquar të cilët duhet të mos jenë anëtarë të partive politike.

Neni 46

Anëtarësia e zgjeruar e Komisionit Kombëtar të Zgjedhjeve përcaktohet pas pranimit, 
përcaktimin dhe shpalljes së zonave zgjedhore.
Anëtarët e anëtarësisë së zgjeruar të Komisionit Kombëtar të Zgjedhjeve kanë të gjitha të 
drejtat dhe detyrimet sikur anëtarët e përhershëm të Komisionit Kombëtar të Zgjedhjeve.

Neni 47

Anëtarësia e zgjeruar e Komisionit Kombëtar të Zgjedhjeve përbëhet nga tre përfaqësues 
të partisë ose koalicionit që ka shumicën dhe tre përfaqësues të partive politike të 
opozitës ose koalicionit të propozuar me marrëveshje, në përputhje me strukturën e 
Kuvendit dhe deputetët e tyre.
Nëse nuk arrihet marrëveshja për tre përfaqësuesit e opozitës, të cilët sipas strukturës 
së Kuvendit konsiderohen opozitarë, zgjedhja e tre anëtarëve të anëtarësisë së zgjeruar 
dhe deputetëve të tyre vendoset sipas shortit në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së 
Kroacisë, në mesin e kandidatëve dhe deputetëve të tyre.“620

Estonia

Ligji për Zgjedhjet e Riigikogut rregullon përbërjen dhe mënyrën e përzgjedhjes së 
anëtarëve të Komitetit Kombëtar Zgjedhor. Neni 10 i ligjit të lartpërmendur përcakton se:

10. Formimi i Komitetit Kombëtar Zgjedhor
(1) Mandati i Komitetit Kombëtar Zgjedhor është katër vjet.
(2) Komiteti Kombëtar Zgjedhor përbëhet nga anëtarët e mëposhtëm:
1) një gjyqtar i gjykatës së shkallës së parë, i emëruar nga Kryetari i Gjykatës Supreme;
2) një gjyqtar i gjykatës së shkallës së dytë, i emëruar nga kryetari i Gjykatës Supreme;
3) një këshilltar i Ministrit të Drejtësisë, i emëruar nga Ministri i Drejtësisë;
4) një zyrtar nga Zyra Kombëtare e Auditimit, i emëruar nga Auditori Gjeneral;
5) një prokuror publik, i emëruar nga Kryeprokurori Publik;
6) një zyrtar nga Zyra e Qeverisë, i emëruar nga Sekretari i Shtetit.
7) një auditor i sistemeve të informacionit, i emëruar nga bordi drejtues i Shoqatës së 
Auditorëve të Estonisë.
(3) Anëtarët e rinj të Komitetit Kombëtar Zgjedhor emërohen jo më vonë se dita e 10-të 
para skadimit të mandatit të Komitetit Kombëtar Zgjedhor.
(4) Kryetari dhe zëvendëskryetari i Komitetit Kombëtar të Zgjedhjeve zgjidhen nga 
Komiteti Kombëtar Zgjedhor, nga radhët e anëtarëve të tij në mbledhjen e parë të 
Komitetit Kombëtar Zgjedhor. Mbledhja e parë e Komitetit Kombëtar Zgjedhor thirret 

620 Ligji për zgjedhjen e përfaqësuesve në Parlamentin kroat, në dosjen ://C:/Users?DELL/Downloads/
  Kroacia-Akt-për-Zgjedhjen-e-Përfaqësuesve.pdf 
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nga kryetari ose zëvendëskryetari i mëparshëm i Komitetit Kombëtar Zgjedhor, jo më 
vonë se ditën e shtatë pas fillimit të mandatit të Komitetit Kombëtar Zgjedhor.
(5) Personi që emëron në detyrë një anëtar të Komitetit Kombëtar Zgjedhor, emëron edhe 
një anëtar zëvendësues për atë anëtar.
(6) Kryetari i Gjykatës Supreme mund të emërojë një gjyqtar si anëtar të Komitetit 
Kombëtar Zgjedhor, vetëm me pëlqimin e gjyqtarit dhe pasi të ketë marrë mendimin e 
kryetarit të gjykatës621.”

Lituania

Ligji për Zgjedhjet në Seimas rregullon përbërjen dhe mënyrën e përzgjedhjes 
së anëtarëve të Komisionit Kombëtar Zgjedhor. Dispozitat përkatëse të ligjit të 
mësipërm parashikojnë sa vijon:

Neni 11

Komisioni Qendror Zgjedhor është institucioni suprem për organizimin e zgjedhjeve.
Seima formon Komisionin Qendror Zgjedhor jo më vonë se 90 ditë para ditës së 
zgjedhjeve të përgjithshme për Seimas.
Komisioni Qendror Zgjedhor formohet për një mandat katërvjeçar dhe përbëhet nga: 
Kryetari i Komisionit; tre persona me arsim të lartë juridik, të cilët zgjidhen me short 
nga gjashtë kandidatët e propozuar nga Ministri i Drejtësisë; dhe tre persona me arsim të 
lartë juridik, të cilët zgjidhen me short nga gjashtë kandidatët e propozuar nga Shoqata 
e Avokatëve të Lituanisë.
Ministri i Drejtësisë dhe Shoqata e Avokatëve të Lituanisë mund t’i propozojnë më shumë 
kandidatë për Komisionin Qendror Zgjedhor.
Hedhja e shortit gjatë seancës së Seimas organizohet nga Kryetari ose zëvendëskryetari 
i Seimas.
Partitë politike dhe organizatat politike që kanë marrë ulëse të anëtarëve të Seimas 
në zonat zgjedhore shumëkandidate kanë të drejtë secila t’i propozojë një përfaqësues 
Komisionit Qendror Zgjedhor nga lista (e përbashkët) e kandidatëve, e paraqitur në 
zonën zgjedhore shumëkandidate para formimit të Komisionit.
Seima nuk mund të refuzojë kandidatët e propozuar.622

Mali i Zi

Ligji për Zgjedhjen e Këshilltarëve dhe Deputetëve të Malit të Zi rregullon përbërjen 
dhe mënyrën e përzgjedhjes së anëtarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor të Malit të Zi.
Në lidhje me këtë, neni 30 i ligjit të mësipërm parashikon se:

621 Akti i Zgjedhjeve Riigikogu , në https://www.riigitetaja.ee/en/eli/ee/514112013015/consolide/current
622 Ligji për zgjedhjet në Seimas, në https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.21164 
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Komisioni Shtetëror Zgjedhor përbëhet nga: kryesuesi dhe dhjetë anëtarë të përhershëm 
dhe një përfaqësues i autorizuar nga secili subjekt parashtrues i listës së kandidatëve.
Pas hapjes së konkursit, Kryesuesin e Komisionit Shtetëror Zgjedhor e emëron Kuvendi, 
me propozim të trupit punues parlamentar përgjegjës për zgjedhjet dhe emërimet.
Katër anëtarë të përbërjes së përhershme të Komisionit Shtetëror Zgjedhor emërohen 
sipas propozimit të shumicës parlamentare.
Katër anëtarë të përbërjes së përhershme të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, njëri prej të 
cilëve kryen detyrën e sekretarit, emërohen sipas propozimit të opozitës parlamentare.
Anëtar i Komisionit Shtetëror Zgjedhor të përhershëm emërohet edhe një përfaqësues i 
partisë politike ose i listës së kandidatëve që paraqet subjekt për përfaqësim autentik të 
pjesëtarëve të pakicave kombëtare ose të bashkësive etnike pakicë, që ka marrë numrin 
më të madh të votave në zgjedhjet e mëparshme, ndërsa zëvendësi i tij duhet të jetë 
pjesëtar i një pakice tjetër kombëtare ose komuniteti etnik pakicë.
Një anëtar të përbërjes së përhershme të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, njohës të 
legjislacionit zgjedhor, e emëron Kuvendi nga radhët e përfaqësuesve të shoqërisë civile, 
të sektorit joqeveritar dhe të universitetit, sipas propozimit të trupit punues parlamentar 
kompetent për emërime dhe zgjedhje, pas përfundimit të konkursit të hapur më herët.623

Republika e Maqedonisë së Veriut

Kodi Zgjedhor i Maqedonisë së Veriut rregullon përbërjen dhe mënyrën e përzgjedhjes së 
anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni.
Lidhur me këtë, neni 26 i ligjit të mësipërm parasheh se “Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve 
përbëhet nga kryetari, nënkryetari dhe pesë anëtarë. Kryetari dhe nënkryetari janë anëtarë 
të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.”
Neni 27 të Ligjit Zgjedhor të Maqedonisë së Veriut përcakton kriteret që duhet të 
plotësojnë personat që do të konsiderohen për anëtarësim në Komisionin Shtetëror të 
Zgjedhjeve, përkatësisht që një person:
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë me vendbanim të përhershëm në Republikën 
e Maqedonisë; 
- të jetë jurist i diplomuar dhe të ketë së paku tetë vjet përvojë pune në sferën juridike; 
- të mos jetë anëtar i ndonjë organi partisë politike.
Sipas paragrafit 5 të nenit 27 të ligjit të mësipërm:
“Në rast të ndryshimit të partive politike në opozitë ose partive politike në pushtet, 
Kuvendi e harmonizon përbërjen e Komisionit Shtetëror ashtu që partitë politike që kanë 
kaluar nga pushteti në opozite, Kuvendit i dorëzojnë propozim për kryetar të Komisionit 
Shtetëror të Zgjedhjeve nga radhët e anëtarëve në përbërjen ekzistuese dhe propozim për 
ndërprerje të funksionit para pushimit të mandatit të njërit nga anëtarët e propozuar nga 
ana e tyre. Partitë politike që kanë kaluar nga opozita në pushtet, Kuvendit i dorëzojnë 
propozim për kryetar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nga radhët e anëtarëve në 

623 Ligji për Zgjedhjen e Këshilltarëve dhe Deputetëve të Malit të Zi, në Montenegro-Law-elections-councillors-members-of-
 parliament-1998-am2016-en.pdf.
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përbërjen ekzistuese dhe një anëtar, për të cilin Kuveni e shpall zgjedhjen e një anëtari të 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve”. 
Bazuar në paragrafin 6 të nenit 27: “Kryetarin, nënkryetarin dhe anëtarët e Komisionit 
Shtetëror të Zgjedhjeve i zgjedh Kuvendi me dy të tretën e shumicës së votave nga numri 
i përgjithshëm i deputetëve”.624

Përfundime
Praktika gjyqësore e Gjykatës Kushtetuese plotësoi disa zbrazëtira kushtetuese 
lidhur me emërimin e anëtarëve të KQZ-së. Ajo në mënyrë të qartë përcaktoi se 
grupi më i madh parlamentar është ai grup, i cili në bazë të rezultateve të zgjedhjeve 
ka më shumë ulëse në Kuvend.

Megjithatë, fakti që Gjykata duhej të jepte të njëjtin interpretim dy herë, ilustron 
se zbrazëtirat kushtetuese mund të vazhdojnë të shkaktojnë paqartësi në praktikë. 
Kësisoj, dilema do të ishte nëse termi “grupi më i madh parlamentar” do të 
nënkuptonte diçka tjetër në një situatë të ndryshme faktike dhe juridike. Kjo mund 
të pengojë efikasitetin në themelimin e institucioneve dhe stabilitetin e tyre. Për 
të shmangur nevojën e një interpretimi tjetër, kuptimi i këtij termi për çdo situatë 
duhet të qartësohet në Kushtetutë.

As Kushtetuta, e as praktika gjyqësore, nuk kanë adresuar çështje të tjera të 
rëndësishme lidhur me përbërjen e KQZ-së. Këto zbrazëtira mund të shkaktojnë 
probleme në të ardhmen kur të jenë më pak se gjashtë (6) grupe parlamentare në 
Kuvend që paraqesin shumicën në Kuvend. Kushtetuta duhet të jetë më konkrete 
sa i përket procedurës së emërimit të anëtarëve të KQZ-së në atë rast. Përndryshe, 
paqartësitë se si të vazhdohet në atë situatë do të vonojnë formimin e strukturës së 
plotë të KQZ-së.

Një çështje tjetër mund të lindë atëherë kur në Kuvend janë dy ose më shumë parti, 
koalicione apo iniciativa nga komuniteti jo-shumicë. Kushtetuta duhet të përcaktojë 
një kriter i cili do specifikonte se cili prej këtyre grupeve do të kishte të drejtën të 
emërojë anëtarin e KQZ-së.

Së fundmi, pavarësia e KQZ-së mbetet e rrezikuar për sa kohë që në përbërjen e 
saj parashihet vetëm përfaqësimi i grupeve parlamentare. Rreziku do të ishte mbi-
përfaqësimi i partive në pushtet ose i partive opozitare. Prandaj, Kushtetuta do 
të duhej të parashikonte një rregull që do të mundësonte një numër të balancuar 
përfaqësuesish në KQZ.

624 Kodi Zgjedhor i Maqedonisë së Veriut, në https://aceproject.org/ero-en/regions/europe/MK/macedonia-electoral-code-
 consolidated-version/view.
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Rekomandime
Për të adresuar zbrazëtirat aktuale kushtetuese, alternativat e mëposhtme mund të 
konsiderohen në rast të një ndryshimi kushtetues:

● Një dispozitë e re kushtetuese do të mund të përcaktonte që Presidenti i vendit, 
përveç kryetarit, emëron zyrtarisht të gjithë anëtarët e KQZ-së, pas nominimit të 
tyre nga grupet më të mëdha parlamentare.

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të përkufizojë termin ‘grupi më i madh 
parlamentar’, në përputhje me interpretimin e Gjykatës Kushtetuese.

● Mund të përfshihen dispozita të reja kushtetuese apo ligjore, të cilat sqarojnë 
procedurën për emërimin e anëtarëve të KQZ-së në rast se në Kuvend janë më 
pak se gjashtë (6) grupe parlamentare të përfaqësuara. Ndryshe, Kushtetuta mund 
të përcaktojë se procedura do të rregullohet me ligj, gjegjësisht me Rregulloren e 
Kuvendit, ose me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme.

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të sqarojë se në rast se ka dy ose më shumë 
parti, koalicione ose iniciativa qytetare nga një komunitet jo-shumicë me ulëse të 
rezervuara në Kuvend, ajo që ka rezultatin më të lartë zgjedhor ka të drejtë të 
emërojë anëtarin e KQZ-së.

● Dispozitat e reja kushtetuese duhet të trajtojnë balancën në përfaqësimin e partive 
qeverisëse dhe opozitës në KQZ, në përputhje me shembujt e vendeve të tjera.



Si Presidenti, ashtu edhe Qeveria, kanë të drejtë t’i referojnë Gjykatës Kushtetuese 
“çështje kushtetuese”. Në mungesë të një përkufizimi kushtetues të këtij termi, 
Presidenti dhe Qeveria e interpretuan atë, për disa vite, në një mënyrë që do t’u 
mundësonte atyre që t’i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese interpretimin e dispozitave 
kushtetuese pa ndonjë kontest apo konflikt konkret. Për një kohë, ekzistonte 
një tendencë në rritje për të shfrytëzuar autoritetin e Gjykatës Kushtetuese për 
dhënien e opinioneve këshilluese dhe praktika e Gjykatës Kushtetuese nuk ka qenë 
konsistente lidhur me pranueshmërinë e kërkesave të tilla. Pas disa viteve gjatë 
të cilave Gjykata Kushtetuese lejoi vlerësimin kushtetues të këtyre kërkesave, ajo 
ndryshoi qasjen e saj dhjetë vjet më vonë dhe arriti në përfundimin se nuk mund 
të interpretojë Kushtetutën nëse nuk ka një konflikt konkret. Ndryshimi i tillë i 
papritur në praktikën e Gjykatës Kushtetuese rrezikon konsistencën në praktikën 
gjyqësore dhe sigurinë juridike. Kësisoj, neni 113 i Kushtetutës duhet të sigurojë më 
shumë qartësi sa i përket juridiksionit të Gjykatës Kushtetuese.

Kompetenca e Gjykatës 
Kushtetuese për të 

trajtuar “çështjet 
kushtetuese” për 

interpretimin e 
Kushtetutës

XVIII
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Kushtetuta nuk e përcakton qartë 
fushëveprimin e juridiksionit të Gjykatës 
Kushtetuese (“Gjykatës”). Neni 113 i saj 
rendit çështjet për të cilat Gjykata mund të 
vendosë dhe palët që mund t’i referohen asaj.625 Për më tepër, nenet 84(9) dhe 
93(10) i lejojnë Presidentit dhe Qeverisë të paraqesin “çështje kushtetuese” para 
Gjykatës, gjë që nuk parashihet me nenin 113 të Kushtetutës.626 Mirëpo, termi 
“çështje kushtetuese” nuk përkufizohet me Kushtetutë dhe praktika gjyqësore 
lidhur me këtë nuk ka qenë konsistente. Në këto rrethana, shtrohet pyetja nëse 
këto norma të neneve 84(9) dhe 93(10) mund të konsiderohen si norma të veçanta, 
apo si juridiksion shtesë dhe i pavarur i Gjykatës Kushtetuese nga ai i dhënë përmes 
nenit 113 të Kushtetutës.

Gjykata mund të shqyrtojë kushtetutshmërinë 
e ligjeve në mungesë të një mosmarrëveshjeje 
konkrete. Ky njihet si ‘vlerësim abstrakt’ dhe 
i lejon Gjykatës të vendosë për çështje që nuk 
janë domosdoshmërisht raste ose konflikte 
të ngritura para Gjykatës. Palët e autorizuara 

mund të kërkojnë nga Gjykata vlerësimin abstrakt të ligjeve, dekreteve të Presidentit 
ose Kryeministrit dhe rregulloreve të Qeverisë.627 

Nga ana tjetër, Gjykata nuk ka juridiksion 
të interpretojë dispozitat kushtetuese pa u 
ngritur një kontest apo konflikt konkret 
para saj. Megjithatë, në disa raste, Presidenti 
dhe Qeveria janë përpjekur që të kërkonin nga Gjykata interpretime të asaj natyre, 
që do cilësoheshin si ‘mendime këshilluese’. Për parashtrimin e kërkesave të tilla, 
ata u mbështetën në të drejtën e tyre për t’i referuar Gjykatës ‘çështje kushtetuese’. 
Qëndrimi i tyre ishte se ‘çështjet kushtetuese’ përfshijnë pyetje hipotetike mbi 
dispozitat kushtetuese, pa ekzistimin e një konflikti kushtetues në praktikë. Gjykata 
ofroi të njëjtin interpretim të gjerë për gati një dekadë, pa adresuar fushëveprimin 
e juridiksionit të saj.

Palët që mund të referojnë çështje para Gjykatës janë Kuvendi, Presidenti, Qeveria 
dhe Avokati i Popullit, Komunat, dhjetë (10) a më shumë deputetë, përkatësisht 
tridhjetë (30) ose më shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës, si dhe individët 
dhe gjykatat.628 Përveç kësaj, nënkryetari i kuvendit komunal, që përfaqëson 
komunitetin jo shumicë në komunë, mund t’i parashtrojë çështje Gjykatës, në rast 
se pretendohet se Kuvendi ua ka shkelur një të drejtë të garantuar me Kushtetutë 

625 Kushtetuta e Kosovës, neni 113
626 Ibid., neni 84(9) dhe neni 93(10).
627 Ibid., neni 113.2(1).
628 Ibid., neni 113.4, neni 113.5, neni 113.6, neni 113.7.

Kushtetuta nuk e përkufizon 
shprehjen ‘çështje kushtetuese.’

Gjykata mund të bëjë ‘vlerësimin 
abstrakt’ të kushtetutshmërisë 
së ligjeve edhe nëse nuk ka ende 
asnjë kontest.

Gjykata nuk mund të interpretojë 
Kushtetutën nëse nuk ka kontest 
konkret.
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pjesëtarëve të atij komuniteti.629

Presidenti mund t’i paraqesë Gjykatës çështje lidhur me kushtetutshmërinë e ligjeve, 
të dekreteve të Presidentit e të Kryeministrit dhe të rregulloreve të Qeverisë.630 
Po ashtu, ai/ajo mund të referojë edhe çështje që kanë të bëjnë me konfliktin 
në mes të kompetencave kushtetuese të Kuvendit, Presidentit dhe Qeverisë; 
kushtetutshmërinë e referendumit të propozuar; kushtetutshmërinë e shpalljes 
së Gjendjes së Jashtëzakonshme dhe veprimeve të ndërmarra gjatë asaj gjendjeje; 
kushtetutshmërinë e një amendamenti të propozuar kushtetues me marrëveshjet e 
detyrueshme ndërkombëtare dhe rishikimin e kushtetutshmërisë së procedurës së 
ndjekur për ratifikimin e tyre; si dhe kushtetutshmërinë e procedurës gjatë zgjedhjes 
së Kuvendit.631

Sipas nenit 113, Qeveria ka të njëjtat 
autorizime sikurse Presidenti përfshirë të 
drejtën për t’i referuar Gjykatës ‘çështje 
kushtetuese’. Ndërkaq, Kushtetuta nuk 
i jep të njëjtat kompetenca Avokatit të 
Popullit apo Kuvendit.632 Kështu, nga teksti i Kushtetutës ishte e paqartë nëse ky 
do të ishte autorizim shtesë ndaj atyre që i përcakton neni 113 për Presidentin dhe 
Qeverinë. Në atë rast, kjo do të zgjeronte juridiksionin e Gjykatës.

Gjykata Kushtetuese është autoriteti përfundimtar për interpretimin e Kushtetutës.633 
Megjithatë, interpretimi i fushëveprimit të saktë të juridiksionit të Gjykatës ishte 
jo konsistent që nga fillimi i punës së saj. Me rritjen e numrit të kërkesave dhe me 
zhvillimin e jurisprudencës, së bashku me ndryshimet në përbërjen e Gjykatës, u 
rrit edhe numri i vendimeve dhe interpretimeve lidhur me këtë çështje.

Pragu i pranueshmërisë së kërkesës së Presidentit 
ose Qeverisë ishte më i ulët në praktikë e 
mëhershme gjyqësore deri në vitin 2018. 
Presidenti paraqiti kërkesa të njëpasnjëshme 

për mendime këshilluese nga Gjykata, në vend që të ngrinte çështje kontestuese apo 
të kërkonte vendime për konteste të natyrës kushtetuese. Të njëjtën gjë e bëri edhe 
Kryeministri, dy herë. Kështu vërehej një tendencë në rritje për të marrë mendime 
këshilluese nga Gjykata. dhe kjo prodhoi një momentum të ri për Gjykatën. Ajo 
filloi të ndryshojë dhe plotësojë interpretimet e saj sa i përket juridiksionit që ka, 
edhe atëherë kur i shpallte kërkesat e tilla si të papranueshme.

629 Edhe në lidhje me këtë përjashtim, kur çështja paraqitet në Gjykatën Kushtetuese për këtë arsye, është në diskrecionin e 
 Gjykatës të vendosë nëse do të pranojë shqyrtimin e çështjes (Shih, Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese në çështjen KO0l/ 09,
 Parashtrues: Qemajl Kurtishi , nënkryetar i Komunës së Prizrenit , i datës 18 mars 2010).
630 Kushtetuta e Kosovës, neni 113.2, 113.2(1), 113.2(2).
631 Ibid., neni 113(3).
632 Ibid., neni 65 dhe neni 132. 
633 Kushtetuta e Kosovës, neni 112 (1). 

Presidenti dhe Qeveria mund 
t’i referojnë Gjykatës “çështje 
kushtetuese”.

Gjykata pranoi kërkesat për 
“mendime këshilluese” deri në 
vitin 2018.
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Gjykata arriti të parandalojë kërkesat e përsëritura për pyetje hipotetike ose mendime 
këshilluese. Megjithatë, kjo praktikë e re e Gjykatës është ndërtuar rishtazi dhe 
ndryshimi i papritur në praktikën e saj mund të shkaktojë pasiguri juridike. Kështu, 
mbetet e pasigurt nëse, në të ardhmen, Gjykata përjashtimisht do të pranonte pyetje 
hipotetike dhe do të interpretonte Kushtetutën edhe kur nuk ka një kontest apo 
konflikt kushtetues.

Ndryshimet kushtetuese duhet të trajtojnë këto paqartësi dhe të sqarojnë nëse 
Presidenti ose Qeveria kanë ndonjë mundësi për t’i referuar Gjykatës pyetje apo 
çështje jashtë fushëveprimit të nenit 113 të Kushtetutës.634

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 84 [Kompetencat e Presidentit]

Presidenti i Republikës së Kosovës:
[…]
(9) mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese.

Neni 93 [Kompetencat e Qeverisë]

Qeveria e Kosovës ka këto kompetenca:
[…]
(10) mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese;

Neni 112 [Parimet e Përgjithshme]

1. Gjykata Kushtetuese është autoriteti përfundimtar në Republikën e Kosovës për 
interpretimin e Kushtetutës dhe përputhshmërisë së ligjeve me Kushtetutën.
2. Gjykata Kushtetuese është plotësisht e pavarur në kryerjen e përgjegjësive të saj.

Neni 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara]

1. Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës në mënyrë ligjore 
nga pala e autorizuar.
2. Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës, Qeveria dhe Avokati i Popullit 
janë të autorizuar të ngrenë rastet në vijim:
(1) çështjen e përputhshmërisë së ligjeve, të dekreteve të Presidentit e të Kryeministrit 
dhe të rregulloreve të Qeverisë, me Kushtetutën;
(2) përputhshmëria e Statutit të Komunës me Kushtetutën.
3. Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës dhe Qeveria janë të autorizuar 
të ngrenë çështjet në vijim:

634 Kushtetuta e Kosovës, neni 93(10).
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(1) konf likti në mes të kompetencave kushtetuese të Kuvendit të Kosovës, Presidentit të 
Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Kosovës;
(2) përputhshmëria e referendumit të propozuar me Kushtetutën; 
(3) përputhshmëria e shpalljes së Gjendjes së Jashtëzakonshme dhe veprimeve të 
ndërmarra gjatë Gjendjes së Jashtëzakonshme me Kushtetutën;
(4) përputhshmëria e një amendamenti të propozuar kushtetues me marrëveshjet e 
detyrueshme ndërkombëtare, të ratifikuara sipas kësaj Kushtetute dhe rishikimi i 
kushtetutshmërisë së procedurës së ndjekur;
(5) nëse është shkelur Kushtetuta gjatë zgjedhjes së Kuvendit.635

Praktika gjyqësore dhe opinione përkatëse 
Pas shpalljes së pavarësisë, Gjykata miratoi një numër të madh të ligjeve brenda 
një periudhe shumë të shkurtër kohore. Ky proces i përshpejtuar solli nevojën e 
konsultimit të Gjykatës lidhur me kushtetutshmërinë e tyre. Presidenti dhe Qeveria 
e shfrytëzuan këtë praktikë për të ngritur pyetje hipotetike, duke kërkuar kështu 
indirekt nga Gjykata që të japë mendime këshilluese. Në vitin 2018, Gjykata filloi 
të mos pranonte kërkesa të tilla, dhe të interpretonte në mënyrë më rigoroze 
juridiksionin e saj. Përderisa Presidenti referonte më shpesh çështje hipotetike 
kushtetuese, Qeveria i paraqiti pyetje të tilla Gjykatës dy herë, gjatë kohës kur 
Gjykata mbante qëndrime kundërthënëse në lidhje me juridiksionin e saj për 
dhënien e mendimeve këshilluese.

Lidhur me këtë çështje, të rëndësisë së 
posaçme janë rastet KO79/18, KO131/18, 
KO103 /14, dhe KO130/15 të referuara 
nga Presidenti dhe Rastet KO98/11 dhe 
KO124/19 të referuara nga Qeveria.636 Në 

të gjitha rastet, Gjykata vlerësoi se neni 113 i Kushtetutës përcakton juridiksionin 
e saj për të pranuar kërkesat. Megjithatë, në vendimet e saj të mëparshme, ajo është 
shprehur se Presidenti dhe Qeveria mund t’i referojnë pyetje Gjykatës bazuar në 
nenet 84 dhe 90 të Kushtetutës, si juridiksion plotësues. Më vonë, ajo ndryshoi 
qasjen dhe e kufizoi juridiksionin e saj vetëm brenda nenit 113 të Kushtetutës.

635 Kushtetuta e Kosovës.
636 Aktvendim për Papranueshmëri të Kërkesës për interpretim të nenit 139, paragrafi 4, të Kushtetutës së Republikës së 
 Kosovës, Rasti nr. KO79/18, 3 dhjetor 2018, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2018/12/ko_79_18_av_shq.pdf; Rasti nr.  
 K0131/18, 25 mars 2009, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2019/03/ko_131_18_av_shq.pdf; Rasti nr. KO103/14, 1 korrik 
 2014 , në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KO103-14_SHQ_aktgjykim.pdf; Aktgjykim Lidhur me vlerësimin e 
 përputhshmërisë së parimeve që përmban dokumenti i titulluar “Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumicë serbe në 
 Kosovë – Parimet e përgjithshme/Elementet kryesore” me frymën e Kushtetutës, Rasti nr. KO130/15, 23 dhjetor 2015, në 
 https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjk_ko_130_15_shq.pdf; Rasti nr. KO98/11, 20 shtator 2011, në 
 https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KO98-11_SHQ_AKTGJYKIM.pdf; Aktvendim për papranueshmërinë e kërkesës 
 së Kryeministrit të Republikës së Kosovës për interpretim të aktit të dorëheqjes së Kryeministrit të Republikës së Kosovës 
 dhe definimin e kompetencave dhe funksionimit të Qeverisë pas dhënies së dorëheqjes së Kryeministrit, rasti KO124/19, 16 
 shtator 2019, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2019/09/ko_124_19_av_shq.pdf

E drejta e Presidentit dhe e Qeverisë 
për të referuar çështje kushtetuese 
ishte konsideruar si e drejtë 
plotësuese e nenit 113.
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Në një fazë të hershme, Gjykata nuk u përball me dilemat lidhur me fushëveprimin 
dhe kufijtë e juridiksionit të saj për dhënien e mendimeve këshilluese. Ajo nuk e 
interpretoi ndërveprimin e  neneve 84(9) dhe 90(10) me nenin 113 të Kushtetutës, 
pasi ishte fokusuar kryesisht në atë nëse natyra e pyetjeve ishte kushtetuese dhe 
nëse ato referoheshin nga palët e autorizuara.

Në atë kohë, Gjykata i jepte kuptim më të 
gjerë nocionit “çështje kushtetuese” dhe 
pranonte edhe kërkesa që nuk përfshihen 
shprehimisht në nenin 113 të Kushtetutës. 
Qëndrimi i saj ishte se një çështje është kushtetuese nëse është e rëndësishme për 
rendin kushtetues të Kosovës dhe se nëse pyetja ishte kushtetuese “nuk është e 
nevojshme të shqyrtohet kërkesa në kontekstin e nenit 113 të Kushtetutës.”637

Kjo dëshmon se Gjykata e kishte njohur rëndësinë e mandatit kushtetues të 
autoriteteve publike për të ngritur çështje të natyrës kushtetuese. Kjo aktivizoi 
Gjykatën për të interpretuar Kushtetutën në mënyrë që të sigurohej përputhshmëria 
dhe konsistenca e dispozitave të saj.

Në vitin 2018, përbërja e Gjykatës me 
gjyqtarë vendas dhe ndërkombëtar u 
zëvendësua me vetëm gjyqtarë vendas. 
Ndërkohë, ndryshimet politike dhe 
zhvillimet sociale në vend rezultuan në ndryshime dhe sfida shoqërore, duke 
përfshirë çështje të shumta kushtetuese që kërkonin vëmendje juridike.

Me përbërjen e re të shumicës, Gjykata vendosi të rishqyrtojë praktikën e saj 
të mëparshme mbi fushëveprimin e juridiksionit për të interpretuar dispozitat 
kushtetuese kur nuk ka asnjë kontest kushtetues. Gjykata e ndryshoi qasjen e saj 
fillimisht përmes rastit KO79/18, pasuar nga rasti KO131/18, të dyja të parashtruara 
nga Presidenti, dhe më vonë, në rastin KO124/19 të parashtruar nga Qeveria.

Praktika aktuale 
Rasti KO79/18

Presidenti i kërkoi Gjykatës një 
interpretim të nenit 139.4 të Kushtetutës, 
për emërimin e anëtarëve të Komisionit 
Qendror të Zgjedhjeve (KQZ). Ai pyeti se cilat grupe parlamentare kanë të drejtë 
të propozojnë/emërojnë anëtarët e KQZ-së.

Gjykata e shpalli kërkesën e Presidentit të papranueshme duke qenë se çështja nuk 
637 Rasti KO98/11, para 50.

Gjykata e interpretonte gjerësisht 
shprehjen ‘çështjet kushtetuese’.

Ndryshimet në përbërjen e 
Gjykatës ndryshuan qasjen e saj 
ndaj juridiksionit që ka.

Gjykata nuk ka juridiksion 
këshillëdhënës apo konsultativ.
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bie në juridiksionin e saj sipas nenit 113(3)
(4) të Kushtetutës.638 Ajo theksoi se “ ka 
juridiksion vetëm për rastet e paraqitura 
para saj në mënyrë ligjore nga një palë e 

autorizuar” dhe se “Gjykata nuk merret me interpretime të çështjeve që janë jashtë 
kontekstit të nenit 113 të Kushtetutës”.639

Para nxjerrjes së Aktvendimit për Papranueshmëri, Gjykata i dërgoi pyetje 
Komisionit të Venecias, gjë që tregon dyshimet që kishte lidhur me drejtimin që 
duhet të merrte sa i përket kësaj çështjeje. Ky hap procedural mund të nënkuptojë 
gjithashtu synimin fillestar të Gjykatës për të shqyrtuar meritat e kërkesës së 
Presidentit. Megjithatë, Gjykata shprehimisht deklaroi se po ndryshon praktikën 
ekzistuese sa i përket shqyrtimit të pranueshmërisë së kërkesës.

Gjykata vuri në dukje se kuptimi i gjerë i 
nocionit “çështje kushtetuese” në praktikën 
e saj të mëparshme gjyqësore duhet 
kuptuar në frymën e procesit të vendosjes së themeleve të gjyqësisë kushtetuese, si 
dhe të nevojës shoqërore që Gjykata, në fillesat e saj, të interpretojë nene specifike 
të Kushtetutës, sidomos kur çështjet e parashtruara janë ndërlidhur me ushtrimin e 
kompetencave të Presidentit të percaktuara me Kushtetutë; kur çështjet e ngritura 
kanë ndikuar në ndarjen e pushteteve; në ruajtjen e rendit kushtetues; si dhe kur 
çështjet e ngritura kishin implikime thelbësore në funksionimin e sistemit kushtetues 
të vendit.640 Pas një dekade, Gjykata mori parasysh rrethanat e reja dhe vendosi se 
marrja e një roli këshillëdhënës ose konsultues do të binte ndesh me rolin e saj 
themelor vendimmarrës.

Gjykata e arsyetoi Aktvendimin për Papranueshmëri (KO79/18) si më poshtë:

71. Praktika e mëhershme e Gjykatës në lidhje me trajtimin e kërkesave të parashtruara në 
kuptimin e gjerë të nocionit “çështje kushtetuese”, duhet kuptuar në frymën e procesit të 
vendosjes së themeleve të gjyqësisë kushtetuese, si dhe të nevojës shoqërore që Gjykata 
në fillesat e saj të përfshihet në interpretime të neneve specifike të Kushtetutës, sidomos 
kur çështjet e parashtruara janë ndërlidhur me ushtrimin e kompetencave të Presidentit të 
përcaktuara me Kushtetutë; kur çështjet e ngritura kanë ndikuar në ndarjen e pushteteve; 
në ruajtjen e rendit kushtetues; si dhe kur çështjet e ngritura kishin implikime thelbësore 
në funksionimin e sistemit kushtetues të vendit (Shih Aktgjykimin në rastin KO130/15, 
Presidentja e Republikës së Kosovës, të cekur më lart, paragrafët 104, 107 dhe 109. Shih, 
po ashtu, rastin nr. KO103/14, Presidentja e Republikës së Kosovës, të cekur më lart, 
Aktgjykim i 1 korrikut 2014, paragrafët 27, 57 dhe 61).

638 Ibid., Procedura para Gjykatës, faqe 3.
639 Ibid., para. 66, 67.
640 Ibid., para. 71.

Neni 113 është baza e vetme për 
shtrirjen e juridiksionit të Gjykatës.

Gjykata duhet të ruajë rolin e saj 
vendimmarrës.
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72. Megjithatë, Gjykata në përbërjen e saj aktuale vlerëson se, në përputhje të plotë me 
gjuhën e qartë, shteruese dhe kufizuese të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] 
të Kushtetutës, të gjitha referencat e tjera në Kushtetutë që lidhen me referimin kushtetues 
pyetjet drejtuar Gjykatës Kushtetuese burojnë nga neni 113.

73. Mbi këtë bazë, Gjykata gjen se kërkesa e parashtruar nuk bie në kufij të nenit 113, për 
shkak se në bazë të nenit 113, paragrafi 2, Presidenti mund të ngrejë çështje që ndërlidhen 
me përputhshmërinë me Kushtetutën të ligjeve, të akteve të Qeverisë dhe të Kryeministrit, 
të përcaktuara në 113.2 (1), si dhe të Statutit të Komunës, të përcaktuar në 113.2 (2) të 
Kushtetutës.

74. Ndërsa, në bazë të nenit 113, paragrafi 3, Presidenti është i autorizuar të ngrejë çështje 
që ndërlidhen me situata të konfliktit të kompetencave kushtetuese të Kuvendit, Presidentit 
dhe të Qeverisë; përputhshmërinë e referendumit me Kushtetutën; përputhshmërinë e 
shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme dhe veprimeve të ndërmarra gjatë kësaj gjendjeje, 
me Kushtetutën; përputhshmërinë e amendamenteve të propozuara kushtetuese me 
marrëveshjet ndërkombëtare dhe rishikimin e kushtetutshmërisë së procedurës së ndjekur; 
si dhe kushtetutshmërinë e procesit të zgjedhjes së Kuvendit.

75. Rrjedhimisht, edhe kompetenca 
e parashtruesit të kërkesës, sipas 
nenit 84 (9) të Kushtetutës, duhet të 
ndërlidhet me juridiksionin e Gjykatës 
të përcaktuar me nenin 11.3, paragrafët 
2 dhe 3 të Kushtetutës, e cila përcakton 
shprehimisht dhe në mënyrë shteruese çështjet që Presidenti i Republikës mund t’ia referojë 
Gjykatës Kushtetuese.

77. Gjykata rithekson se përmbajtja e dispozitës së nenit 113 të Kushtetutës, marrë në 
tërësinë e saj, është e qartë dhe konkrete për sa u përket kompetencave të Presidentit që 
dalin nga konteksti i palës së autorizuar para Gjykatës Kushtetuese.

78. Rrjedhimisht, rezulton që neni 113 paraqet bazën themelore dhe të vetme juridiksionale 
të Gjykatës në lidhje me autorizimet e Presidentit si palë e autorizuar para Gjykatës 
Kushtetuese”.641

Ky është vendimi i parë me të cilin Gjykata ka ndryshuar një praktikë të mëparshme. 
Është gjithashtu interesante të theksohet se Gjykata e bëri këtë përmes një vendimi 
për papranueshmëri. Kjo do të thotë se Gjykata nuk merr në konsideratë meritat e 
çështjes, por paraqet arsyet pse një kërkesë e tillë nuk i plotëson kriteret procedurale 
për pranueshmëri. Fakti tjetër që e bën interesant këtë vendim është se Gjykata 
shqyrtoi dhe interpretoi kufijtë e juridiksionit të saj duke analizuar dhe interpretuar 
veçmas dhe më pas së bashku nenet 113 dhe 84. 9 të Kushtetutës.

641 Rasti KO79/18.

“[…] Gjykatës i është kufizuar mundësia që 
të marrë rol konsultativ apo këshillëdhënës, 
ngase ky rol do të binte ndesh me rolin e 
saj themelor vendimmarrës.”
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Ky ndryshim i interpretimit kushtetues 
shënoi një kthesë në praktikën e 
Gjykatës. Ndryshimet në praktikën e 
gjykatave (sidomos kur vendimet e tyre 

shërbejnë si precedentë), janë një fenomen i rrallë kudo dhe zakonisht shoqërohen 
me shumë diskutime, mosmarrëveshje dhe propozime për ndryshime ligjore. Për 
këtë arsye, gjykimi i këtij rasti me nxjerrjen e një Aktvendimi për Papranueshmëri 
është i pamjaftueshëm, meqë, duke marrë parasysh ndryshimin e praktikës së 
Gjykatës, i njëjti meriton një analizë më të plotë dhe të detajuar. Rregullorja e Punës 
së Gjykatës nuk ua lejon gjyqtarëve të japin mendime mospajtuese mbi aktvendimet 
për papranueshmëri.642 Megjithatë, duke qenë se ky aktvendim nuk ishte unanim, 
do të ishte e përshtatshme nga ana profesionale që gjyqtarët individual të kishin 
mundësinë të jepnin mendime mospajtuese apo konkurruese, pasi që kjo do të 
qartësonte arsyet mbrapa votimit individual të çdo gjyqtari. Për më tepër, mendime 
të tilla të ndara do të përmirësonin dhe pasuronin jurisprudencën e re kushtetuese 
të vendit.

Megjithatë, Gjykata nuk do mund ta 
bënte një kthesë të tillë në jurisprudencën 
e saj përmes një vendimi mbi meritat 
e çështjes, pasi kjo do të nënkuptonte 
shpalljen e kërkesës të pranueshme. Kjo 
do të ishte në kundërshtim me të gjithë qëllimin që qëndron prapa qasjes së re të 
mospranimit të kërkesave që përmbajnë pyetje hipotetike kushtetuese.

Ky rast paraqet një moment historik në interpretimin e Gjykatës lidhur me kufijtë e 
juridiksionit të saj dhe kompetencës së Presidentit për t’i referuar Gjykatës çështje 
kushtetuese. Gjykata konfirmoi se neni 113 i Kushtetutës është baza themelore dhe 
e vetme e juridiksionit të Gjykatës dhe se kërkesat e Presidentit të parashtruara në 
bazë të nenit 84(9) të Kushtetutës, do të pranohen vetëm brenda juridiksionit të 
rregullt të Gjykatës, të përcaktuar qartë dhe shprehimisht në nenin 113, paragrafi 
2, pika 3.643

Megjithatë, gjuha e Gjykatës në 
arsyetimin e vendimit e lë çështjen 
të paqartë. Pavarësisht se konfirmoi 

ndryshimin e praktikës dhe përsëriti qëndrimin e saj për çështjet e ardhshme 
hipotetike kushtetuese, Gjykata vuri në dukje se “…mundësia që Gjykata të marrë 
një rol këshillëdhënës ose konsultativ është e kufizuar [Theks i shtuar] …”644 Kjo 
mund të nënkuptojë për palët e autorizuara se Gjykata ka ende një mundësi, të 
kufizuar, që të japë mendime këshilluese.
642 Rregullorja e Punës e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, Nr. 01/2018, 13 qershor 2018, rregulli 61 (2).
643 Ibid., para. 68.
644 Ibid., at 76.

Kërkesa do të jetë e papranueshme 
nëse përmban pyetje hipotetike 
kushtetuese.

Gjykata nuk mund të nxjerrë 
aktgjykim mbi meritat e çështjes 
nëse vendos për papranueshmëri të 
kërkesës.

Gjykata e konsideroi rolin e saj 
këshillëdhënës si “të kufizuar”.
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Rasti KO131/18

Presidenti këtë kërkesë e kishte parashtruar para se Gjykata të lëshonte Aktvendimin 
për Papranueshmëri në rastin KO79/18. Rrjedhimisht, ai e bazoi kërkesën fillestare 
në të njëjtat argumente dhe përdori bazën e njëjtë kushtetuese dhe ligjore për të 
argumentuar pranueshmërinë e kërkesës para Gjykatës.

Presidenti ngriti çështjen e autoritetit kompetent për ratifikimin e Shkëmbimit të 
Letrave në mes të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian.  Ai u mbështet në 
nenin 84(9) të Kushtetutës, duke pretenduar një autoritet të gjerë dhe të pakufizuar 
të Presidentit për t’i kërkuar Gjykatës interpretimin e normave kushtetuese që 
lidhen me funksionet e Presidentit.645

Gjykata konstatoi ndryshimin në praktikën e saj dhe njoftoi palët për këtë, duke u 
dhënë kohë të mjaftueshme për të sqaruar dhe arsyetuar pranueshmërinë e kërkesës, 
si dhe udhëzoi palët që t’i referohen nenit 113 të Kushtetutës, si dispozita e vetme 
kushtetuese për juridiksionin e Gjykatës.646

Presidenti e rishqyrtoi kërkesën dhe i dorëzoi Gjykatës sqarimet e tij. Ai ngriti 
pretendime për konflikt të kompetencave kushtetuese mes Presidentit dhe Kuvendit, 
bazuar në nenin 113 (3.1) të Kushtetutës.647 Më pas, Gjykata u dha kohë shtesë 
palëve të përfshira që të lexonin dhe të dorëzonin komentet e tyre mbi sqarimet e 
Presidentit.

Gjykata e shpalli të papranueshme kërkesën e 
Presidentit për shkak se ai nuk kishte dorëzuar 
dëshmi dhe informata të dobishme përmes 
së cilave do të saktësohej dhe dëshmohej 
ekzistenca e konfliktit në mes të kompetencave kushtetuese të Presidentit dhe 
Kuvendit. Konkretisht, Presidenti nuk kishte specifikuar se çfarë konflikti ekzistonte 
ndërmjet kompetencave të tij kushtetuese dhe atyre të Kuvendit, përkundër 
kërkesës së Gjykatës për të qartësuar kërkesën e tij. Presidenti thjeshtë deklaroi se 
ky rast “ka të bëjë me konfliktin e kompetencave kushtetuese në mes Presidentit 
dhe Kuvendit”, pa ofruar asnjë provë për ta mbështetur këtë pretendim, gjë që e 
bën pretendimin të pa bazuar.648

Duke shpjeguar juridiksionin e saj, Gjykata theksoi se neni 113.3 (1) i Kushtetutës 
përmban tri kërkesa, përkatësisht domosdoshmërinë që 1) konflikti të ngrihet 
nga njëra nga tri palët e autorizuara, 2) konflikti të ngrihet për një kompetencë 
kushtetuese të caktuar në Kushtetutë për njërën nga tri palët e autorizuara, dhe që 

645 Rasti KO131/18, para. 5
646 Ibid., para. 14.
647 Ibid., para. 15.
648 Ibid.

Parashtruesi i kërkesës  duhet 
të dëshmojë se ekziston një 
konflikt sipas nenit 113.
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3) konflikti të ekzistojë.649 Ajo përsëri deklaroi se nuk do të interpretojë çështjet që 
janë jashtë fushëveprimit të nenit 113 të Kushtetutës.650

Gjykata vuri në dukje se kjo ishte kërkesa e parë për vlerësim të pretendimit për 
‘konflikt’ në mes të kompetencave kushtetuese. Ajo gjithashtu theksoi se për secilin 
rast do të vendoste në bazë të rrethanave të rastit, por duke u mbështetur në kërkesat 
dhe kufizimet kushtetuese.651

Gjykata vërejti se Presidenti e paraqiti 
kërkesën e tij në formën e një pyetjeje, pa 
dhënë argumente dhe prova që dëshmojnë 
konflikti.652 Në mënyrë që kërkesa të 
pranohet, nevojiten argumente të qarta dhe 

pretendime të bazuara se ka konflikt kompetencash. Ndërsa, parashtrimi i një 
pyetjeje hipotetike, pa dëshmuar se ekziston një konflikt në praktikë, nuk mjafton.

Aktvendimi për Papranueshmëri, mes tjerash, thekson:

101. Duke iu kthyer dy kushteve të para ligjore, Gjykata vëren se kërkesa e parë ligjore e nenit 
31 të Ligjit është që rasti i ngritur sipas nenit 113.3 (1) të Kushtetutës duhet të parashtrohet 
ose (i) nga pala e autorizuar në konflikt ose (ii) nga pala që cenohet drejtpërdrejt nga 
konflikti. Pra, mjafton që të ketë kërkesë të parashtruar në Gjykatë nga një palë e autorizuar 
që supozon apo pretendon të jetë në konflikt apo nga një palë e cila supozon apo pretendon 
se cenohet drejtpërdrejt nga konflikti. Kjo kërkesë plotësohet duke qenë se Presidenti, në 
cilësinë e parashtruesit të kësaj kërkese, është palë që pretendon se është apo mund të 
jetë në konflikt. Kërkesa e dytë ligjore e nenit 31 të Ligjit është që në Gjykatë duhet të 
dorëzohen çfarëdo informata të dobishme në lidhje me “konfliktin e supozuar” apo të 
“pretenduar”. Lidhur me këtë pikë, Gjykata do ti referohet më poshtë edhe dy kërkesave 
shtesë të përcaktuara me paragrafët (2) dhe (3) të rregullit 68 të Rregullores së punës të 
cilat e konkretizojnë këtë dispozitë ligjore edhe më tutje dhe si të tilla duhet të vlerësohen 
bashkërisht dhe në mënyrë të përmbledhur, përkatësisht:

(2) Kur parashtron kërkesën në pajtim me këtë rregull, pala e autorizuar duhet të specifikojë 
saktë se çfarë konflikti ekziston ndërmjet kompetencave kushtetuese të Kuvendit të 
Kosovës, Presidentit të Republikës së Kosovës ose Qeverisë së Republikës së Kosovës. 
(3) Pala e autorizuar duhet të identifikojë aktin, i cili shkel kompetencën e tij/saj dhe 
dispozitën përkatëse të Kushtetutës, e cila është shkelur nga një akt i tillë. […]

102. Në këtë drejtim, Gjykata thekson se kushti i tretë kushtetues i nenit 113.3 (1) në lidhje 
me kushtin e dytë ligjor të nenit 31 të Ligjit, lexuar ngushtësisht me paragrafët (2) dhe (3) 
të Rregullores së punës, nuk plotësohen në rastin konkret.

649 Ibid., para. 92.
650 Ibid., para. 87, 101.
651 Ibid., para. 96.
652 Ibid., para. 105.

Që kërkesa të jetë e pranueshme, 
Gjykatës duhet t’i dorëzohen 
prova që dëshmojnë se ka konflikt 
kompetencash.
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103. Kjo për arsye se, sipas kësaj Gjykate, parashtruesi i kërkesës nuk ka dorëzuar 
mjaftueshëm informata të dobishme në lidhje me “konfliktin e supozuar” apo të 
“pretenduar”, siç kërkohet me nenin 31 të Ligjit e as nuk ka specifikuar saktë se “çfarë 
konflikti ekziston ndërmjet kompetencave kushtetuese” të Presidentit dhe Kuvendit, siç 
kërkohet me pikën (2) të rregullit 68. Rrjedhimisht, së fundi, ai nuk ka arritur të dëshmojë 
se si është cenuar kompetenca e tij e caktuar me Kushtetutë përkitazi me ratifikim të 
marrëveshjeve ndërkombëtare, siç parashihet me pikën (3) të rregullit 68 të Rregullores së 
punës”.653

Në këtë rast, Gjykata konfirmoi vendosmërinë e saj për të ndjekur precedentin 
e ri që kishte vendosur në lidhje me kufizimin e fushëveprimit të juridiksionit të 
saj. Ajo, edhe një herë, pohoi se Presidenti duhet të mbështetet në nenin 113 të 
Kushtetutës për të ngritur një çështje para Gjykatës.654

Bazat konceptuale të kësaj qasjeje korrespondojnë, deri në një masë të caktuar, me 
ato të sistemit juridik të SHBA-së, që kërkon nga pala referuese që çështja të jetë 
e argumentueshme, që do të thotë se: palët nuk kërkojnë një mendim këshillues, 
çështjet e ngritura nuk bazohen në supozimin e thjeshtë se mund të ndodhin në 
të ardhmen, apo të jenë jokontestuese, dhe se çështja nuk kërkon zgjidhje me një 
aktgjykim mbi një çështje politike. Sa i përket mos lëshimit të mendimeve këshilluese, 
kjo buron nga autoriteti kushtetues i gjykatave federale për të gjykuar ‘çështjen’ 
dhe ‘kontestin’. Kështu, gjykatat nuk mund të japin mendime që janë thjesht 
“këshillëdhënëse”, që do të thotë se ato u përgjigjen vetëm pyetjeve hipotetike ose 
kërkesave për këshilla në hartimin e legjislacionit.

Rasti KO124/19

Kryeministri i kërkoi Gjykatës 
interpretimin e “Aktit të dorëheqjes 
së Kryeministrit dhe definimin e 
kompetencave dhe funksionimit të 
Qeverisë pas dhënies së dorëheqjes së 
Kryeministrit.”655

Ky rast u paraqit pasi Gjykata ndryshoi qasjen e saj ndaj interpretimit të kufijve të 
juridiksionit të saj në rastin KO79/18 dhe më vonë në rastin KO131/18, duke e 
kufizuar juridiksionin e saj vetëm në nenin 113 të Kushtetutës.

Pavarësisht kësaj, Kryeministri u thirr në nenin 93(10) të Kushtetutës duke 
pretenduar se Qeveria ka një kompetencë të gjerë për t’i referuar pyetje Gjykatës, 
pa u kufizuar në nenin 113 të Kushtetutës.656

653 Rasti KO131/18.
654 Ibid., 14.
655 Rasti KO124/19
656 Ibid., at para. 19.

Kryeministri pretendoi një 
kompetencë të gjerë të Qeverisë 
për t’i referuar pyetje Gjykatës, 
pavarësisht ndryshimit në praktikën 
e Gjykatës.
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Kryeministri adresoi ndryshimin e praktikës 
së Gjykatës dhe argumentoi se interpretimi i 
Kushtetutës nga Gjykata mund të ndryshojë 
në varësi të çdo rasti dhe përbërjes së 
Gjykatës. Për ilustrim, ai rikujtoi se Gjykata 

në rastin KO79/18 iu referua përbërjes së Gjykatës në atë kohë për të arsyetuar 
pikëpamjen e saj. Kjo, sipas tij, nënkuptonte se Gjykata ka diskrecionin për të 
definuar se çka përbën çështje kushtetuese. Prandaj, ai pretendoi se Gjykata duhet të 
konfirmojë në këtë rast se kërkesa e tij bie brenda fushës së çështjeve kushtetuese që 
ndikojnë në ndarjen e pushteteve, ruajtjen e rendit kushtetues dhe shtet ndërtimin.

Gjykata fillimisht i kujtoi Kryeministrit se në bazë të nenit 113(1) të Kushtetutës, 
ajo ka juridiksion të vendosë vetëm për rastet e ngritura para saj në mënyrë ligjore 
nga palët e autorizuara.657 Më tej, praktika e fundit gjyqësore e Gjykatës e bëri 
të qartë se ajo nuk merret me interpretime të çështjeve që bien jashtë objektit të 
nenit 113.658 Për më tepër, Gjykata përmendi të gjitha aktvendimet e fundit mbi 
papranueshmërinë dhe i kujtoi Kryeministrit se praktika e fundit e Gjykatës ishte e 
njohur për të, sepse në përgjigjet e tij përdorte argumentet që rrjedhin nga praktika 
e re.659

Gjykata vendosi se kërkesat e bazuara në 
nenin 93(10), të ngjashme me ato sipas nenit 
84(9) mund të jenë të pranueshme vetëm 
brenda juridiksionit të Gjykatës sipas nenit 113.660 Ajo përdori gjuhë më të fortë 
në arsyetimin e saj për të përforcuar praktikën e re duke e konfirmuar ruajtjen e 
pozicionit pavarësisht çdo situate në të ardhmen.661

Në fund, Gjykata konfirmoi se neni 113 paraqet bazën themelore dhe të vetme 
të juridiksionit të Gjykatës në lidhje me të drejtën e Qeverisë për t’i referuar 
kërkesa Gjykatës, si palë e autorizuar.662 Gjithashtu ajo ritheksoi se më nuk u 
përgjigjet kërkesave për interpretim të dispozitave kushtetuese, të cilat bien jashtë 
fushëveprimit të nenit 113 të Kushtetutës.

Megjithatë, në mënyrë të tërthortë, Gjykata ofroi një “këshillë” apo udhëzim 
për Kryeministrin, se në çfarë rrethanash mund të shqyrtohet çështja e statusit 
juridik të Qeverisë, pas dhënies së dorëheqjes së Kryeministrit.663 Sipas Gjykatës, 
kjo mund të ndodhë vetëm përmes kontestimit të kushtetutshmërisë së dekreteve 
të Kryeministrit, rregulloreve të Qeverisë, apo çështjeve që lidhen me situata të 

657 Ibid., at para. 44.
658 Ibid., at para. 45.
659 Ibid., at para. 49.
660 Ibid., at para. 46.
661 Ibid., at para. 50.
662 Ibid.
663 Ibid., at para. 54.

Gjykata konfirmoi se neni 113 
kufizon juridiksionin e saj.

Kryeministri pretendoi se  
ndryshimi në përbërjen e 
Gjykatës mund të ndryshojë edhe 
qëndrimet e saj. 
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konfliktit mes kompetencave kushtetuese të Kuvendit, Presidentit dhe të Qeverisë.664

Pavarësisht rëndësisë dhe legjitimitetit 
që mund të kenë dilemat juridike që 
mund të lindin në situata të ndryshme 
në të ardhmen, Gjykata arriti në 

përfundimin se nuk mund t’u japë përgjigje pyetjeve të parashtruara, përderisa ato 
nuk janë parashtruar në Gjykatë sipas procedurave të parapara me Kushtetutë.665

Në Aktvendimin e saj për Papranueshmëri në rastin KO124/19, Gjykata thekson:

44. . Në lidhje me këtë, ashtu siç me të drejtë specifikohet në përmbajtjen e kërkesës 
së parashtruesit, Gjykata Kushtetuese, sipas nenit 113, paragrafit 1 të Kushtetutës ka 
jurisdiksion të vendosë vetëm për rastet e ngritura para saj në mënyrë ligjore nga pala e 
autorizuar.

45. Në këtë kuptim, Gjykata është autoriteti përfundimtar për interpretimin e Kushtetutës, 
sipas nenit 112, paragrafit i të Kushtetues, në lidhje me rastet e ngritura para saj sikurse 
përcaktohet me nenin 113. Lidhur më këtë, Gjykata e ka bërë të qartë se ajo nuk merret me 
interpretime për çështje që lidhen me veprime ose mosveprime juridike të institucioneve 
kushtetuese për të cilat nuk është e autorizuar sipas nenit 113 të Kushtetutës (shih rastin 
e Gjykatës Kushtetuese, K079/18, Presidenti i Republikës së Kosovës, Aktvendim për 
papranueshmëri i 21 nëntorit 2018).

46. Në lidhje me kuptimin dhe me kufijtë e nenit 93, paragrafit (10) të Kushtetutës, e cila 
thekson se Qeveria mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatë Kushtetuese, në të 
cilin thirret parashtruesi, Gjykata thekson se kërkesat e parashtruara mbi këtë bazë mund 
të jenë të pranueshme vetëm brenda jurisdiksionit të Gjykatës, të përcaktuar shprehimisht 
dhe qartë në nenin 113, paragrafët 2 dhe 3.

50. Andaj, Gjykata rithekson se përmbajtja e dispozitës së nenit 113 të Kushtetutës, marrë 
në tërësinë e saj, është e qartë dhe konkrete për sa u përket kompetencave të Qeverisë 
që dalin nga konteksti i palës së autorizuar para Gjykatës Kushtetuese. Rrjedhimisht, me 
gjithë nevojën që mund të paraqitet në praktikë për interpretim lidhur më çështje tjera të 
rëndësishme përkitazi me kompetencat e Qeverisë, rezulton që neni 113 i Kushtetutës 
paraqet bazën themelore dhe të vetme jurisdiksionale të Gjykatës Kushtetuese në lidhje 
me autorizimet e Qeverisë si palë e autorizuar para Gjykatës Kushtetuese (shih, mutatis 
mutandis, rastin e Gjykatës Kushtetuese, K079/18, të cekur më lart, paragrafi 78).

54. Gjykata thekson se çështja e statusit juridik të Qeverisë, pas dhënies së dorëheqjes së 
Kryeministrit, do të mund të shtrohej para Gjykatës vetëm nëse ajo ngritët në kuadër të 
nenit 113, paragrafi 2, ku palët e autorizuara mund të kontestojnë para Gjykatës çështje që 
ndërlidhen me përputhshmërinë me Kushtetutën të dekreteve të Kryeministrit , si dhe të 
rregulloreve të Qeverisë ose në bazë të nenit 113, paragrafi 3, si çështje që ndërlidhen me 
situata të konfliktit të kompetencave kushtetuese të Kuvendit, Presidentit dhe të Qeverisë.

664 Ibid.
665 Ibid., at para. 55.

Gjykata nuk mund t’u përgjigjet 
pyetjeve që mund të lindin në të 
ardhmen.
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55. Prandaj, bazuar në atë që u tha më lart, Gjykata konkludon se çështjet e ngritura 
nga parashtruesi i kërkesës para Gjykatës nuk hyjnë në fushëveprimin e jurisdiksionit 
të Gjykatës Kushtetuese, siç përcaktohet me nenin 113 të Kushtetutës dhe rrjedhimisht 
përkundër rëndësisë së tyre dhe dilemave legjitime që mund të ngritin, Gjykata nuk mund 
të jap përgjigje në pyetjet e parashtruara përderisa nuk janë parashtruar në Gjykatë sipas 
procedurave të parapara me Kushtetutë.

Kjo është kërkesa e fundit e paraqitur nga Qeveria ose Presidenti ndaj Gjykatës 
për një mendim këshillues. Gjykata njeh rëndësinë e pyetjeve që mund të lindin në 
situata të ndryshme praktike. Megjithatë, ajo e bëri të qartë se nuk do të konsiderojë 
asnjë kërkesë ndaj Gjykatës për marrjen e  një roli këshillëdhënës apo konsultativ. 
Arsyetimi shtesë i Gjykatës për një qëndrim të tillë, është se mandati konsultativ 
ose këshillëdhënës është i papajtueshëm me natyrën vendimmarrëse të gjykatave 
kushtetuese.

Gjykata e bëri të qartë se bazuar në praktikën e re, ajo do të interpretonte dispozitat 
kushtetuese vetëm nëse ka një konflikt ose një çështje kontestuese për të cilën 
duhet të merret vendim.

Praktika e mëparshme 
Rasti KO103/14

Presidentja kërkoi nga Gjykata 
vlerësimin e përputhshmërisë 
së nenit 84(14) [Kompetencat e 
Presidentit] me nenin 95 [Zgjedhja 
e Qeverisë] të Kushtetutës, për emërimin e një kandidati për Kryeministër.666 
Gjykata, bazuar në nenin 84(9) të Kushtetutës, konstatoi se pyetjet e parashtruara 
nga Presidentja janë të natyrës kushtetuese.667 Sipas vlerësimit të Gjykatës, “[a]to 
kanë për qëllim sigurimin e aplikimit konsistent të kompetencave të Presidentit të 
Republikës, të mandatuara me Kushtetutë, në pajtim me shkronjën dhe me frymën 
e Kushtetutës”.668

Në paragrafët përkatës të Aktgjykimit në rastin KO103/14 theksohet si në vijim:

15. Në këtë aspekt, Gjykata i referohet 
nenit 113.1 të Kushtetutës i cili parasheh: 
“Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për 
çështjet që i referohen Gjykatës në mënyrë 
ligjore nga palët e autorizuara.”

666 Rasti KO103/14, para. 57.
667 Ibid., para. 27.
668 Ibid.

Në praktikën e saj të mëhershme, Gjykata 
nuk e kufizoi juridiksionin e saj në nenin 
113 të Kushtetutës. 

Gjykata konstatoi se pyetjet e 
Presidentes janë “çështje kushtetuese” 
sepse ato synojnë të sigurojnë 
përputhjen me Kushtetutën.
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19. Kështu, në pajtim me nenin 84 (9) të Kushtetutës, Presidenti i Republikës së Kosovës 
është i autorizuar t’i referojë Gjykatës çështjet kushtetuese. 20. Prandaj, Gjykata duhet të 
shqyrtojë nëse pyetjet e ngritura janë “çështje kushtetuese” në përputhje me nenin 84 (9) 
të Kushtetutës.

26. Nuk është detyrë e Gjykatës të vlerësojë faktet e një rasti të caktuar, por faktet e 
lartpërmendura duket të kenë ngritur çështje kushtetuese lidhur me dy dispozitat 
kushtetuese, pra të nenit 84 (14) dhe të nenit 95 të Kushtetutës.

27. Rrjedhimisht, në bazë të nenit 84 (9) të Kushtetutës, Gjykata gjen se pyetjet e parashtruara 
nga parashtruesja e kërkesës janë të natyrës kushtetuese. Ato kanë për qëllim sigurimin 
e aplikimit konsistent të kompetencave të Presidentit të Republikës, të mandatuara me 
Kushtetutë, në pajtim me shkronjën dhe me frymën e Kushtetutës.

28. Duke marrë parasysh këto vlerësime, Gjykata konsideron se nuk ka bazë për të deklaruar 
kërkesën, e cila ngrit çështje të rëndësishme kushtetuese, të papranueshme ose për t’u 
lëshuar në baza shtesë të pranueshmërisë, të paraqitura nga parashtruesja e kërkesës.

Gjykata, në këtë rast, i referohet nenit 113(1) vetëm për të shqyrtuar nëse pala është 
e autorizuar për parashtrimin e pyetjes dhe nëse parashtresa është e ligjshme. Ajo 
nuk i referohet dhe as nuk merr në konsideratë kompetencën e Presidentit në bazë 
të paragrafëve të tjerë të nenit 113 dhe përcakton se neni 84(9) është baza që i jep 
kompetencë Presidentit, si palë e autorizuar, për të referuar çështje kushtetuese. Më 
pas, ajo vlerësoi nëse çështjet e shtruara nga Presidentja janë “çështje kushtetuese” 
dhe kështu e shpalli kërkesën të pranueshme.669

Rasti KO130/15

Presidentja e paraqiti këtë kërkesë në bazë të nenit 84(9), lidhur me nenin 113(2) 
të Kushtetutës. Ajo kërkoi një vlerësim të kushtetutshmërisë së “Asociacionit/
Bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë – Parimeve të përgjithshme/
Elementeve kryesore” (në tekstin e mëtejmë: “Parimet”). Neni 113(2) përcakton 
bazën kushtetuese për ndërmarrjen e një veprimi kushtetues për të kontestuar 
kushtetutshmërinë e një dokumenti apo akti të caktuar juridik.

Presidentja kërkoi nga Gjykata të interpretojë nëse Parimet janë kushtetuese, 
përkatësisht në përputhje me nenin 3(1) (Natyra multietnike), Kapitullin II (Të 
drejtat dhe liritë themelore) dhe Kapitullin III (Të drejtat e komuniteteve dhe 
anëtarëve të tyre) të Kushtetutës.670 Ajo argumentoi se ky dokument duhet të 
konsiderohet si një akt juridik i miratuar nga Kryeministri, ose si një dokument i 
nënshkruar nga Kryeministri.671

Për shkak të natyrës së kërkesës, vlerësimi i pranueshmërisë së saj ishte më i gjatë 
në krahasim me rastet e mëparshme. Kjo pasi Presidentja nuk kërkoi interpretimin 
669 Ibid., në 19 dhe 20.
670 Ibid., para. 85.
671 Para. 92.
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e një dispozite të caktuar kushtetuese, por kërkoi vlerësimin e kushtetutshmërisë së 
dokumentit kontestues.

Gjatë shqyrtimit të pranueshmërisë 
së kërkesës, Gjykata konstatoi se ky 
dokument nuk ishte as ligj, as dekret 
i Presidentit apo Kryeministrit, e as 
rregullore e Qeverisë, në kuptim të 

nenit 113.2(1) të Kushtetutës, apo statut komunal, në kuptim të nenit 113.2 (2) të 
Kushtetutës. Prandaj, Gjykata konkludoi se Parimet nuk bien brenda fushëveprimit 
të juridiksionit të saj sipas nenit 113.2 të Kushtetutës.672

Ky ishte rasti i parë që Gjykata ka 
deklaruar qartë se jo çdo kërkesë 
që pretendon të ngre një çështje 
kushtetuese mund të jetë një çështje e 
tillë në vetvete, dhe i takon Gjykatës të 
vendosë nga rasti në rast nëse çështja e 
ngritur është një “çështje kushtetuese” 
ose jo.  Në këtë rast, Gjykata konsideroi se pyetjet janë të një rëndësie të madhe 
dhe relevante për rendin kushtetues të Kosovës. Ajo gjithashtu mori parasysh se 
nuk ka asnjë institucion tjetër në vend që do të mund t’i adresonte pyetjet e tilla.  
Rrjedhimisht, arriti në përfundimin se neni 112(1) i Kushtetutës përcakton bazën 
kushtetuese për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Parimeve.673

Në paragrafët përkatës të Aktgjykimit në rastin KO130/15 theksohet si në vijim:

89. Në përgjithësi, autoriteti i Presidentit të Republikës, nga neni 84 (9) i Kushtetutës për 
referim të çështjeve kushtetuese, duhet të kuptohet në lidhje me dispozitat e Kushtetutës 
që kanë të bëjnë me juridiksionin e Gjykatës që i përmban neni 113 [Juridiksioni dhe Palët 
e Autorizuara] të Kushtetutës.

95. Gjykata vëren se ky dokument (në tekstin e mëtejmë: Parimet) nuk është as ligj e as 
dekret i Presidentit ose i Kryeministrit, dhe as rregullore e Qeverisë, në kuptim të nenit 
113.2, pika (1), të Kushtetutës. Për më tepër, ai nuk është as statut komunal, në kuptim të 
nenit pika (2), të Kushtetutës.

97. Në këtë aspekt, Gjykata rikujton se ka praktikë gjyqësore ku asaj i ishte kërkuar nga 
Presidentja e Republikës që të interpretonte kuptimin e dispozitave specifike të Kushtetutës. 
Kjo është bërë për t’i ofruar udhëzime Presidentes në ushtrimin e detyrave të saj (shih, p. 
sh., rasti nr. KO103/14, Presidentja e Republikës së Kosovës; Përkitazi me vlerësimin e 
përputhshmërisë së nenit 84 (14) [Kompetencat e Presidentit], paragrafi 14, me nenin 95 
[Zgjedhja e Qeverisë] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Aktgjykim i 1 korrikut 
2014). 
672 Ibid., at para. 96
673 Ibid. para. 104

Gjykata nuk do të shqyrtojë 
kushtetutshmërinë e dokumenteve që 
nuk janë objekt i nenit 113.

Pavarësisht nenit 113, Gjykata e pranoi 
kërkesën për shkak të: 1) rëndësisë 
së çështjes; dhe 2) mungesës së 
institucioneve tjera që mund të ofrojnë 
interpretim.
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98. Gjykata vëren se Presidentja e Republikës kishte paraqitur kërkesë në Gjykatë, duke 
kërkuar interpretim të dispozitave të Kushtetutës. Gjykata ka vendosur se çështjet e tilla 
janë të natyrës kushtetuese dhe hyjnë në fushëveprimin e çështjeve kushtetuese, në kuptim 
të nenit 84 (9) të Kushtetutës (shih Aktgjykimin në rastin e sipërm KO103/14, paragrafët 
26 dhe 27).

100. Përderisa fushëveprimi i kërkesës së tanishme të parashtrueses përfshin një kërkesë 
që Gjykata të interpretojë një dispozitë specifike të Kushtetutës për vlerësimin e 
kushtetutshmërisë ose përputhshmërisë së Parimeve, Gjykata ka juridiksion për të shqyrtuar 
kërkesën. Kështu, Gjykata është autoriteti përfundimtar për të dhënë një interpretim në 
kuptim të nenit 112.1 të Kushtetutës. 

101. Kur çështja ngrihet nga një palë e 
autorizuar, e cila konsideron se ajo përbën 
“çështje kushtetuese”, kjo është çështje që 
i takon Gjykatës të vendosë. Gjykata vetë 
vendos nëse çështja e ngritur është një “çështje 

kushtetuese” dhe vendos për këtë nga rasti në rast. Jo çdo çështje që pretendon të ngrehë 
çështje kushtetuese mund të jetë per se çështje e tillë. 

102. Në këtë drejtim, Gjykata rikujton jurisprudencën e saj kur i ishte kërkuar të jepte 
interpretim në bazë të nenit 112.1 të Kushtetutës. Konkretisht, në kërkesën KO97/10, 
Gjykata shqyrtoi një çështje të ngritur sipas nenit 84 (9), që kërkonte një interpretim në 
bazë të nenit 112.1 të veprimeve të mundshme të Ushtruesit të detyrës së Presidentit të 
Republikës.

104. Gjykata konsideron se çështjet e ngritura në kërkesën e tanishme janë të një 
rëndësie të madhe dhe relevante për rendin kushtetues të Kosovës. Për më tepër, nuk 
ka ndonjë institucion tjetër në Republikën e Kosovës ku do të mund t’i adresonte ato 
parashtruesja e kërkesës. Rrjedhimisht, Gjykata konkludon se neni 112.1 përcakton bazën 
e duhur kushtetuese për vlerësimin e përputhshmërisë së Parimeve me dispozitat relevante 
kushtetuese.

Nëpërmjet këtij vendimi, Gjykata vendosi për herë të parë disa kufijë në kuptimin 
dhe interpretimin e gjerë të kuptimit të çështjeve kushtetuese. Ajo konstatoi se jo 
çdo kërkesë e ngritur para Gjykatës është një çështje kushtetuese.

Kjo qasje ishte ndryshe nga këndvështrimi i mëparshëm i Gjykatës se “nuk [kishte] 
nevojë… për të shtjelluar arsyet e pranueshmërisë të parapara me nenin 113.1.2 të 
Kushtetutës”, që nënkuptonte se një çështje kushtetuese ishte çdo pyetje që lidhej 
me një dispozitë të caktuar kushtetuese.

Jo çdo pyetje që ka të bëjë me 
Kushtetutën është një “çështje 
kushtetuese”
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Rasti KO98/11

Qeveria kërkoi nga Gjykata interpretim 
dhe sqarim për imunitetin e Presidentit 
të Kosovës, deputetëve të Kuvendit dhe 
anëtarëve të Qeverisë. Ajo argumentoi se 
“kjo çështje ka ndikim të drejtpërdrejtë në 
funksionimin demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës, në përputhje 
me Kushtetutën e Republikës së Kosovës”.674

Gjykata konkludoi se “(i) nëse çështjet janë çështje kushtetuese, atëherë Qeveria do 
të jetë palë e autorizuar dhe kërkesa do të jetë e pranueshme.”675

Në paragrafët përkatës të Aktgjykimit në rastin KO130/15 theksohet si në vijim:

40. Qeveria e bazon kërkesën e vet drejtuar Gjykatës Kushtetuese në nenin 93 (10) dhe nenin 
113 (3) (1), të Kushtetutës. Sipas nenit 93 (10) të Kushtetutës, Qeveria mund të referojë 
çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese. Nëse çështjet janë çështje kushtetuese, 
atëherë Qeveria do të jetë palë e autorizuar dhe kërkesa do të jetë e pranueshme. Gjykata 
do shqyrtojë hollësisht këto çështje për të parë nëse kërkesa përmban çështje kushtetuese.

44. Republika e Kosovës definohet nga 
Kushtetuta e vet si Republikë demokratike e 
bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve dhe 
kontrollit e balancimit në mes tyre. Ndarja e 

pushteteve është njëra prej bazave që garanton funksionim demokratik të shtetit. Esenca 
e funksionimit të pavarur dhe efektiv të këtyre degëve është imuniteti që u është dhënë 
njerëzve që i mishërojnë këto pushtete. 

45. Siç thotë Kryeministri, çështjet e ngritura për imunitet ndikojnë në funksionimin 
demokratik të shtetit.

46. Këto [çështje] kanë të bëjnë me mekanizmat për ndarjen e pushtetit në Republikën e 
Kosovës.

49. Në mënyrë që kërkesa të shpallet e pranueshme, Kushtetuta kërkon që çështja t’i 
referohet Gjykatës në mënyrë ligjore nga një palë e autorizuar, sipas nenit 113 (1) të 
Kushtetutës. Gjykata gjen që pyetjet e parashtruesit janë të ngritura në mënyrë ligjore. 
Gjykata Kushtetuese, si autoriteti përfundimtar për interpretimin e Kushtetutës, konsideron 
se çështjet që kanë të bëjnë me imunitetin janë të një natyre kushtetuese. Prandaj, Qeveria 
ka ngritur çështje kushtetuese dhe është palë e autorizuar. 

50. Çështjet e ngritura janë çështje kushtetuese, siç përcaktohet në nenin 93 (10) të 
Kushtetutës. Prandaj, nuk është e nevojshme që kërkesa të shqyrtohet në kuptim të nenit 
113 (3) (1) të Kushtetutës. Për më tepër, ndonëse Kreu III, Procedurat e veçanta, i Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese parashikon afate kohore për parashtrimin e kërkesave sipas nenit 113 

674 Rasti KO98/11, para. 3.
675 Ibid., para. 40

Gjykata i zgjeroi autorizimet e 
Qeverisë jashtë fushëveprimit të 
nenit 113.

Gjykata e konsideroi çështjen 
kushtetuese sepse ishte e lidhur me 
qeverisjen e shtetit.
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të Kushtetutës, për parashtrimin e kërkesave të tilla nuk ka afate kohore sipas nenit 93 (10).

Ky vendim tregon se fokusi i Gjykatës ishte 
shqyrtimi i natyrës së çështjes, përkatësisht 
nëse çështjet janë të natyrës kushtetuese. 
Ajo nuk e vuri fare në dyshim autoritetin 
e Qeverisë për të paraqitur kërkesë për 
interpretim të dispozitave kushtetuese, as nëse ka ndonjë kufi për të, apo se cili 
është juridiksioni i Gjykatës.

Interpretimi i gjerë i Gjykatës nënkuptonte se Gjykata do të shqyrtonte meritat e 
cilësdo çështjeje të ngritur në mënyrë ligjore nga Qeveria, në lidhje me funksionimin 
demokratik të shtetit.

Analiza Krahasuese
Kushtetuta të ndryshme në Evropë përmbajnë dispozita të detajuara, të cilat 
përcaktojnë qartë dhe në mënyrë shteruese juridiksionin e gjykatës kushtetuese.

Shumica e gjykatave kushtetuese kanë kompetencën për të bërë vlerësimin abstrakt 
të kushtetutshmërisë së ligjeve në mungesë të një konflikti konkret.676 Shumica 
e tyre ua japin të drejtën për të kërkuar këtë vlerësim disa akterëve politikë, si 
Presidentit, Kryetarit të Kuvendit, disa deputetëve të Kuvendit ose anëtarëve të 
Qeverisë. Disa vende, si Hungaria, lejojnë edhe individët të kërkojnë vlerësimin 
abstrakt të ligjeve.677 SNgjashëm, edhe Gjykata Kushtetuese e Kosovës mund të 
bëjë një vlerësim abstrakt të kushtetutshmërisë së ligjeve, akteve dhe rregulloreve, 
si para ashtu edhe pas miratimit të tyre.

Nga ana tjetër, nuk ka asnjë kushtetutë në të gjithë Evropën që parashikon 
mundësinë që Presidenti ose Qeveria të kërkojnë interpretimin e një dispozite të 
caktuar kushtetuese në mënyrë hipotetike dhe pa ekzistuar një konflikt. Gjykatat 
kushtetuese nuk kanë juridiksion për të dhënë mendime këshillëdhënëse. Përjashtim 
nga kjo bënte Gjykata Kushtetuese e Gjermanisë për një kohë të caktuar. Në fillet 
e para të saj, Ligji për Gjykatën Kushtetuese Federale parashikonte që Gjykata 
Kushtetuese e Gjermanisë mund të japë mendime këshillëdhënëse678. Mirëpo, kjo 
dispozitë u shfuqizua disa vite më vonë, për shkak të natyrës së detyrueshme të 

676 Shkëmbimi i pikëpamjeve ndërmjet Komisionit të Gjyqtarëve të Afrikës së Jugut dhe Komisionit të Venecias për 
 Vlerësimin Kushtetues në Vendet e Sistemit Anglosakson dhe Vendet me Gjykata Kushtetuese të Specializuara: Modeli 
 Evropian i Vlerësimit Kushtetues të Legjislacionit, Raport nga Ján Mazák, Venecia, 17 mars 2006, CDL- JU( 2006)016
677 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA [Kushtetuta] Neni 32 A( 3) (Hung.) [në tekstin e mëtejmë Kushtetuta e Hungarisë],
 e qasshme në http://www.oefre.unibe.ch/law/ icl /hu00000_.html (“Çdokush ka të drejtë të fillojë procedurën e Gjykatës 
 Kushtetuese në rastet e përcaktuara me ligj.”)
678 Ligji mbi Gjykatën Kushtetuese Federale ( Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG ), 12 mars 1951, në https://www.
 bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Gesetze/BVerfGG.pdf?__blob=publicationFile&v=1#:~:text=The%20
 Federal%20Constitutional%20Court%20may,for%20other%20constitutional%20court%20proceedings.&text=Applications%20
 for%20a%20decision%20pursuant,or%20by%20a%20Land%20government

Gjykata nuk e vuri në dyshim 
autoritetin e Qeverisë dhe as 
juridiksionin e Gjykatës.
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“mendimeve këshillëdhënëse”.679

Përfundime
Interpretimi i Gjykatës Kushtetuese për shtrirjen e juridiksionit të saj ka qenë 
kundërthënës përgjatë praktikës së saj. Pas gati një dekade, së bashku me ndryshimet 
në përbërjen e saj, Gjykata ndryshoi edhe interpretimin e juridiksionit, duke kaluar 
nga një interpretim i gjerë i ‘çështjeve kushtetuese’ në një interpretim të kufizuar 
brenda fushëveprimit të nenit 113 të Kushtetutës.

Presidenti dhe Qeveria kanë një funksion të rëndësishëm për garantimin e 
funksionimit kushtetues të institucioneve. Megjithatë, autoriteti i tyre për t’i drejtuar 
pyetje Gjykatës nuk është i pakufizuar. Kjo është në përputhje me praktikën e 
vendeve të tjera në Evropë, të cilat nuk parashikojnë juridiksionin e Gjykatës për 
të dhënë mendime këshillëdhënëse. Kjo qasje siguron po ashtu rolin themelor 
vendimmarrës të Gjykatës.

Megjithatë, ende mbesin paqartësi për shkak të formulimit të Gjykatës në një nga 
arsyetimet e dhëna se “[…] mundësia që Gjykata të marrë një rol këshillëdhënës 
ose konsultativ është e kufizuar...”. Përdorimi i shprehjes “e kufizuar” mund të 
nënkuptojë se mund të ketë ende hapësirë për palët e autorizuara që të kërkojnë 
mendime këshilluese nga Gjykata, ashtu siç bëri Kryeministri në vitin 2018, 
pavarësisht ndryshimit të praktikës së Gjykatës. Në mungesë të qartësisë kushtetuese, 
palët e autorizuara mund të ndjekin të njëjtin rrugë në të ardhmen. 

Arsyetimi i Gjykatës për ndryshimin e praktikës është gjithashtu kundërthënës 
ngaqë implikon se përbërja e Gjykatës është një faktor përcaktues për qasjen e re 
ndaj juridiksionit të saj, duke shkruar se vendimi vjen nga “...Gjykata në përbërjen 
e saj aktuale”. Kjo mund të nënkuptojë se, pasi të ndryshojnë gjyqtarët, Gjykata 
mund të ndryshojë edhe interpretimin e saj dhe nuk do të jetë më e detyruar të 
ndjekë praktikën e deriatëhershme. Në këtë mënyrë, ajo krijon një precedent të 
rrezikshëm që bie ndesh me parimin e sigurisë juridike, e që mund të nxitë përpjekje 
të përsëritura në të ardhmen nga palët e autorizuara për të kërkuar mendime 
këshilluese.

Këto paqartësi kërkojnë nevojën urgjente për të adresuar këtë çështje përmes 
dispozitave të qarta kushtetuese, për shkak të natyrës së praktikës gjyqësore të 
Gjykatës, që zhvillohet nga rasti në rast. Dispozitat kushtetuese mbi kompetencat 
e Presidentit dhe të Qeverisë duhet të jenë më të qarta dhe të përdorin një gjuhë 
më specifike sesa formulimi “mund t’i referojnë çështje kushtetuese Gjykatës 
Kushtetuese”, për të përcaktuar ndërlidhjen me nenin 113 të Kushtetutës. Qartësimi 
i juridiksionit të Gjykatës për çështje të tjera jashtë nenit 113, do të shmangte 
679 Rasti KO79/18, para. 76.
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konfuzionin dhe do të vendoste bazat për siguri juridike.

Rekomandime
● Një dispozitë e re kushtetuese do të mund të përcaktonte në mënyrë shprehimore 
që Presidenti dhe Qeveria mund të paraqesin kërkesa në Gjykatë Kushtetuese vetëm 
në bazë të nenit 113 të Kushtetutës.

● Dispozita të reja kushtetuese gjithashtu mund t’i lejojnë Presidentit dhe Qeverisë 
që, në rrethana të caktuara, t’i referojnë Gjykatës çështje edhe jashtë fushëveprimit 
të nenit 113. Ky rregull do mund të zgjerohej edhe te palët e tjera të autorizuara. 
Megjithatë, duhet të bëhet e qartë se kjo kompetencë është vetëm një përjashtim. 
Vendosja e një dispozite të tillë mund të jetë e arsyeshme, marrë parasysh evoluimin 
e praktikës gjyqësore dhe jurisprudencës së Gjykatës me kalimin e kohës. Në këtë 
rast, Kushtetuta do të duhej të përcaktonte kriteret për përjashtim apo devijim nga 
norma.

● Si parakusht bazë, përgjigjja e Gjykatës mund të jetë diskrecionale, ashtu që të 
vendosë në bazë të kritereve kushtetuese nëse do të japë një mendim këshillues. 
Kritere të tilla mund të përfshijnë – minimalisht, (i) nëse çështjet e ngritura janë të 
natyrës kushtetuese; (ii) nëse bien jashtë objektit të nenit 113 të Kushtetutës; (iii) 
nëse ato mund të rrezikojnë rendin kushtetues nëse nuk adresohen; dhe (iv) nëse 
nuk ka asnjë institucion tjetër në vend që mund ta adresojë atë çështje.



Kushtetuta parasheh kontrollin ex-post të kushtetutshmërisë së marrëveshjeve 
ndërkombëtare. Në këtë rast, objekt i shqyrtimit nuk është vetë përmbajtja e 
marrëveshjes, por akti i ratifikimit të saj. Disa vende të tjera lejojnë gjithashtu 
kontrollin ex-ante, i cili lejon vlerësimin e kushtetutshmërisë së përmbajtjes së 
marrëveshjes ndërkombëtare, para ratifikimit të saj. Diskutimet mbi amendamentet 
e ardhshme kushtetuese mund të parashohin alternativa për ndryshime të mundshme 
në Kushtetutë ose në praktikën e Gjykatës në atë drejtim që të lejohet edhe kontrolli 
ex-ante, në përputhje me praktikat e disa vendeve të tjera si Gjermania dhe Irlanda.

Juridiksioni i Gjykatës 
Kushtetuese sa i përket  

Kushtetutshmërisë 
së Marrëveshjeve 

Ndërkombëtare

XIX
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Gjykata Kushtetuese (“Gjykata”) 
është “autoriteti përfundimtar 
për interpretimin e Kushtetutës 
dhe përputhshmërisë së ligjeve 
me Kushtetutën”.680 Megjithatë, Kushtetuta nuk i jep shprehimisht kompetencë 
Gjykatës për të shqyrtuar përmbajtjen e një marrëveshjeje ndërkombëtare përpara 
ratifikimit të saj. Kjo do të njihej si kontroll ex-ante i marrëveshjes ndërkombëtare 
dhe praktika gjyqësore nuk është e qartë nëse ky lloj vlerësimi bie nën juridiksionin 
e Gjykatës sipas nenit 113 të Kushtetutës.681 Sipas Kushtetutës, Gjykata shqyrton 
vetëm nëse procedura e ratifikimit dhe ligjet e miratuara për ratifikimin e saj 
janë në përputhje me Kushtetutën. Ky njihet si kontroll ex-post i ratifikimit të 
marrëveshjeve ndërkombëtare.

Ekzistojnë tri modele kryesore të sistemeve kushtetuese; 1) ato që parashohin 
kontrollin ex-ante dhe ex-post të marrëveshjeve ndërkomëtare; 2) ato që i referohen 
shprehimisht njërit ose tjetrit prej këtyre llojeve të kontrollit, dhe 3) të tjerat që 
nuk parashohin asnjë mundësi për kontroll ex-ante ose ex-post të traktateve. Në 
kontrollin ex-ante të marrëveshjes ndërkombëtare, objekti i kontrollit kushtetues 
është vetë marrëveshja dhe jo akti i ratifikimit të saj. Një procedurë e tillë do të 
pezullonte ratifikimin e marrëveshjes deri në vendimin e Gjykatës dhe, në rast të 
mosrespektimit të Kushtetutës, ratifikimi nuk do të ndodhte deri në ndryshimin e 
Kushtetutës.

Kontrolli ex-ante i lejon gjykatës të identifikojë 
çdo konflikt ndërmjet marrëveshjes 
ndërkombëtare dhe Kushtetutës, përpara 
ratifikimit të saj. Deri në një masë të caktuar, 

edhe kontrolli ex-post mund të ofrojë siguri juridike.682 Kontrolli parlamentar përmes 
ratifikimit të disa traktateve dhe vlerësimit kushtetues të traktateve ndërkombëtare 
nga një gjykatë kushtetuese janë metoda të rëndësishme për të siguruar kontrollin 
e kompetencës së ekzekutivit për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare.683 Përpos 
kësaj, kontrolli ex-ante do të eliminonte çdo pasiguri me të cilën mund të përballen 
përfaqësuesit e Kosovës gjatë negociatave dhe nënshkrimit të marrëveshjeve 
ndërkombëtare, veçanërisht lidhur me çështje më të ndjeshme. Kjo do të zvogëlonte 
edhe hapësirën për kontestim nga palët e tjera.

Vlerësimi i kushtetutshmërisë së traktateve ndërkombëtare do të mund të 
argumentohej me rëndësinë që kanë kompetencat e ekzekutivit për lidhjen e 
marrëveshjeve ndërkombëtare dhe përhapjes së traktateve ndërkombëtare që 
680 Kushtetuta e Kosovës, neni 112 (1).
681 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Seminar mbi rolin e Gjykatës Kushtetuese në zbatimin 
 e së drejtës ndërkombëtare, CDL-JU(98), 8 janar 1999, faqe 3, në https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
 aspx?pdffile=CDL-JU(1998)031-e;Rasti KO95/13.
682 Mario Mendez, Shqyrtimi kushtetues i traktateve: Mësimi e nxjerra nga praktika e vendeve te tjera dhe dizajnet kushtetuese 
 te tyre, Gazeta ndërkombëtare e të Drejtës Kushtetuese, Vëllimi 15, Botimi 1, 1 janar 2015, faqe 97, në https://academic.oup.
 com/icon/article/ 15/1/84/3068322 
683 Ibid., faqe 85-96.

Ex ante → kontrolli i përmbajtjes së marrëveshjes
Ex post → kontrolli i procedurës së ratifikimit

Kontrolli ex-ante i traktateve do 
të ishte i dobishëm për shkak të 
natyrës së tij parandaluese. 
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mbulojnë një gamë të gjerë fushash. Megjithatë, siç thekson Komisioni i Venecias, 
kontrolli kushtetues i traktateve nuk duhet të përdoret si armë politike për të 
bllokuar ratifikimin e këtyre traktateve. Kësisoj, në rast të zbatimit të kontrollit ex-
ante, do duhej të merreshin masa të tjera mbrojtëse kundër rrezikut të përdorimit të 
këtij lloj kontrolli si armë politike, veçanërisht pasi Kosova ende lufton për integrim 
në organizatat ndërkombëtare.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 112 [Parimet e Përgjithshme]

1. Gjykata Kushtetuese është autoriteti përfundimtar në Republikën e Kosovës për 
interpretimin e Kushtetutës dhe përputhshmërisë së ligjeve me Kushtetutën. 
2. Gjykata Kushtetuese është plotësisht e pavarur në kryerjen e përgjegjësive të saj.

Neni 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara]

1. Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës në mënyrë ligjore 
nga pala e autorizuar. 
2. Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës, Qeveria dhe Avokati i Popullit 
janë të autorizuar të ngrenë rastet në vijim: 
(1) çështjen e përputhshmërisë së ligjeve, të dekreteve të Presidentit e të Kryeministrit 
dhe të rregulloreve të Qeverisë, me Kushtetutën; 
(2) përputhshmëria e Statutit të Komunës me Kushtetutën. 
3. Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës dhe Qeveria janë të autorizuar 
të ngrenë çështjet në vijim: 
(1) konf likti në mes të kompetencave kushtetuese të Kuvendit të Kosovës, Presidentit të 
Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Kosovës; 
(2) përputhshmëria e referendumit të propozuar me Kushtetutën; 
(3) përputhshmëria e shpalljes së Gjendjes së Jashtëzakonshme dhe veprimeve të 
ndërmarra gjatë Gjendjes së Jashtëzakonshme me Kushtetutën; 
(4) përputhshmëria e një amendamenti të propozuar kushtetues me marrëveshjet e 
detyrueshme ndërkombëtare, të ratifikuara sipas kësaj Kushtetute dhe rishikimi i 
kushtetutshmërisë së procedurës së ndjekur; 
(5) nëse është shkelur Kushtetuta gjatë zgjedhjes së Kuvendit. 
4. Komuna është e autorizuar të kontestojë kushtetutshmërinë e ligjeve ose të akteve të 
Qeverisë, të cilat cenojnë përgjegjësitë komunale ose zvogëlojnë të hyrat e komunës, në 
rast se komuna përkatëse është prekur nga ai ligj ose akt. 
5. Dhjetë (10) a më shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës, brenda një afati prej tetë 
(8) ditësh nga dita e miratimit, kanë të drejtë të kontestojnë kushtetutshmërinë e çfarëdo 
l igji ose vendimi të miratuar nga Kuvendi, si për përmbajtjen, ashtu edhe për procedurën 
e ndjekur. 
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6. Tridhjetë (30) a më shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës, janë të autorizuar të ngrenë 
çështjen nëse Presidenti i Republikës së Kosovës ka kryer shkelje serioze të Kushtetutës. 
7. Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave 
dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë 
shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj. 
8. Gjykatat kanë të drejtë t’i referojnë Gjykatës Kushtetuese çështje përkitazi me 
përputhshmërinë kushtetuese të një ligji, nëse ajo përputhshmëri është ngritur gjatë 
procedurës gjyqësore dhe gjykata referuese nuk është e sigurt për përputhshmërinë e 
ligjit të kontestuar me Kushtetutën dhe nëse vendimi i gjykatës referuese për rastin e 
caktuar, varet nga përputhshmëria e ligjit në fjalë. 
9. Kryetari i Kuvendit të Kosovës duhet të referojë amendamentet kushtetuese të 
propozuara para miratimit në Kuvend, me qëllim që të konstatohet nëse amendamenti 
i propozuar i zvogëlon të drejtat dhe liritë e garantuara me kapitullin II të Kushtetutës. 
10. Jurisdiksioni shtesë mund të rregullohet me ligj.684

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Gjykata Kushtetuese ka trajtuar këtë çështje në Rastet KO95/13 dhe KO130/15.685 
Si burim tjetër i rëndësishëm shërben edhe Opinioni i Komisionit të Venecias nr. 
405/2006 për Kushtetutën e Serbisë.

Rasti KO95/13

Ky rast i referohet Ligjit Nr. 04/L-199,për ratifikimin e Marrëveshjes së parë 
ndërkombëtare të parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet 
Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë dhe të Planit të zbatimit për këtë 
marrëveshje, të miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 27 qershor 2013. Deputetët 
e Kuvendit, si parashtrues të kërkesës, argumentuan se Ligji për Ratifikimin dhe 
Marrëveshja Ndërkombëtare nuk janë miratuar sipas procedurave legjislative të 
parapara me Ligjin për Marrëveshjet Ndërkombëtare dhe Rregulloren e Punës së 
Kuvendit të vitit 2010.686

Pretendimet:

Deputetët e Kuvendit pretenduan shkeljet e mëposhtme procedurale:

1) Procedura e ndjekur nga Qeveria për miratimin e Projektligjit për Ratifikim 
ka shkelur nenin 5 dhe nenin 11.1 të Ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare, pasi 
Projektligji nuk u është dorëzuar agjencive dhe ministrive relevante për shqyrtim;.

2) Procedura e ndjekur nga Qeveria për paraqitjen e Projektligjit në Kuvend përbën 
shkelje të nenit 54.1.b dhe të nenit 60.2 të rregullores së punës të Kuvendit, pasi 
Ligjit nuk i është bashkëngjitur, ndër të tjera, Deklarata për implikimet buxhetore; dhe 

684 Kushtetuta e Kosovës.
685 Rasti nr. KO95/13; Rasti KO130/15.
686 Rasti nr KO95/13. para. 21
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3) Procedura e ndjekur për miratimin e Projektligjit në Kuvend përbën shkelje të 
nenit 60.3 dhe të nenit 54.1 të rregullores së punës të Kuvendit, si dhe rregullat 
specifike që përmban Shtojca 2 e rregullores, pasi Projektligji asnjëherë nuk iu 
dorëzua komisioneve të ndryshme të Kuvendit për shqyrtim.687

Sa i përket pretendimit të parë, parashtruesit e kërkesës argumentuan se çdo 
marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe ndonjë subjekti ndërkombëtar duhet të marrë 
parasysh nenin 11 të Ligjit për Marrëveshjet Ndërkombëtare. Ky nen përcakton 
se, në çdo rast, kur kemi të bëjmë me marrëveshje ndërkombëtare që kanë 
implikime në legjislacionin e brendshëm, institucioni përgjegjës duhet të përgatisë 
një dokument i cili sqaron implikimet e tilla.688 Prandaj, sipas këndvështrimit të 
parashtruesve të kërkesës, në bazë të nenit 5 të Ligjit, teksti i Projektmarrëveshjes së 
parë ndërkombëtare është dashur t’u dërgohet agjencive apo ministrive të fushave 
përkatëse për shqyrtim.689

Parashtruesit e kërkesës më tej pretenduan se projektligji i cili paraqitet në Kuvend 
duhet të përmbajë: shkresën shpjeguese për objektivat që synon t’i realizojë ligji, 
harmonizimin me legjislacionin në fuqi dhe arsyetimin e dispozitave të ligjit; 
deklaratën për ndikimin buxhetor në vitin e parë dhe në vitet e mëpastajme; 
deklaratën për përafrimin dhe për harmonizimin me legjislacionin e Bashkimit 
Evropian dhe me tabelën krahasuese me aktet të cilave u referohet.690 Ata theksuan 
se projektligji për ratifikimin i proceduar në Kuvend përmban vetëm memorandumin 
shpjegues, por nuk i referohet asaj që është e rëndësishme – deklaratës për ndikimin 
buxhetor siç parashihet në nenin 54.1b dhe deklaratën financiare siç kërkohet me 
nenin 60.2 të rregullores së Kuvendit. Sipas mendimit të tyre, pasi pikat 7 dhe 
10 të Marrëveshjes parashohin integrimin e strukturave paralele gjyqësore dhe të 
sigurisë, nuk ka dyshim se Marrëveshja ka implikime buxhetore.691

Sa i përket pretendimit të tretë, parashtruesit e kërkesës argumentuan se me 
procedurën e ndjekur për miratimin e Projektligjit për Ratifikim në Kuvend, 
janë shkelur nenet 60.3 dhe 54.1 të rregullores së Kuvendit (2010). Konkretisht, 
ata rikujtojnë se projektligji për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare 
është i veçantë dhe përjashton shqyrtimin e dytë të projektligjit. Ndryshe, duke 
pasur parasysh se është procedurë e veçantë dhe përjashton shqyrtimin e dytë 
të projektligjit, procedura në komisionet e përhershme dhe funksionale duhet të 
zhvillohet para votimit në seancën plenare të Kuvendit për miratimin e projektligjit 
për Ratifikimin.692

687 Ibid.
688 Ibid., para. 22.
689 Ibid., para. 24.
690 Ibid., para. 25 (a, b, c).
691 Ibid., para. 26.
692 Ibid., para. 27.
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Parashtruesit e kërkesës po ashtu pretenduan se Projektligji për Ratifikim nuk ka 
kaluar nëpër procedurën e shqyrtimit në Komisionin e përhershëm për Buxhet dhe 
Financa dhe në Komisionin e përhershëm për Punë të Jashtme. Sipas tyre, projektligji 
është dashur të shqyrtohet edhe nga Komisioni funksional, si komision raportues, 
si dhe nga komisionet: për Legjislacion dhe Gjyqësi, për Integrim Evropian, për 
të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione dhe për të 
Drejtat e Interesat e Komuniteteve dhe Kthim.693 Ata parashtruan se Komisioni 
për Legjislacion i Kuvendit, gjatë shqyrtimit të Projektligjit për Ratifikim, asnjëherë 
nuk e ka shqyrtuar kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e asaj që tani është ligj i 
ratifikuar.694

Parashtruesit e kërkesës po ashtu iu referuan Shtojcës 2, pikës 5 [Komisioni për 
Punë të Jashtme], të Rregullores së Punës të Kuvendit të vitit 2010, në veçanti 
duke ju referuar detyrave specifike të këtij komisioni, për ratifikimin në bllok 
ose ndaras të traktateve ekzistuese, të cilat Kosova dëshiron t’i nënshkruajë, dhe 
përcjelljen e negociatave të udhëhequra nga Qeveria për bashkëpjesëmarrje të saj 
në traktatet e reja dhe nisjen e debatit për ratifikimin e tyre. Sa i përket pikës së 
parë, parashtruesit e kërkesës argumentuan se mendimi i Komisionit për Punë të 
Jashtme duhet të merret gjithmonë para lidhjes së një marrëveshjeje ndërkombëtare 
nga Kosova. Lidhur me pikën e dytë, parashtruesit konsiderojnë se Komisioni për 
Punë të Jashtme ka të drejtë të iniciojë debate në Kuvend për procedurën e para-
ratifikimit që, sipas tyre, është e ngjashme me sistemin anglosakson të kontrollit dhe 
të balancimit, ku pushtetet legjislative dhe ekzekutive në procesin e vendimmarrjes 
balancohen ndaj veprimeve të shtetit në marrëdhëniet ndërkombëtare. 

Pra, ata theksojnë se rregullorja e Kuvendit është rregullore me klasifikim të veçantë 
juridik në hierarkinë juridike, pasi ajo është burim formal i Kushtetutës dhe, si e 
tillë, është e obligueshme dhe ka epërsi ndaj ligjit. Si përfundim, parashtruesit e 
kërkesës pretenduan se Qeveria e kishte injoruar Komisionin për Punë të Jashtme, 
në kundërshtim me rregulloren e punës të Kuvendit.695

Kërkesa u bazua në nenin 113(5) të Kushtetutës që u mundëson deputetëve të 
Kuvendit të kontestojnë kushtetutshmërinë e çdo ligji apo vendimi të Kuvendit 
para Gjykatës, bazuar në pretendimet për papajtueshmëri në përmbajtje ose në 
procedurë.696

Vendimi i gjykatës

Gjykata së pari shqyrtoi aspektin procedural të kërkesës, lidhur me pajtueshmërinë 
e Ligjit për Ratifikim me kornizën ligjore për miratimin e marrëveshjeve 
ndërkombëtare dhe me rregulloren e Kuvendit.697 Gjykata ritheksoi se ajo do 
693 Ibid., para. 28.
694 Ibid., para. 29.
695 Ibid., para. 30, 31, 32, 33.
696 Ibid., para. 4.
697 Ibid., para. 2,3.
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të shqyrtojë kushtetutshmërinë, e jo ligjshmërinë, e veprimeve të Kuvendit dhe 
të Qeverisë. Për sa i përket vlerësimit të kushtetutshmërisë, Gjykata theksoi se 
veprimet e Qeverisë dhe Kuvendit ishin në pajtim me Kushtetutën, më konkretisht 
me nenin 65 [Kompetencat e Kuvendit], nenin 80 [Miratimi i Ligjeve], dhe Nenin 
18 [Ratifikimi i Marrëveshjeve Ndërkombëtare].698

Për sa i përket pajtueshmërisë së vetë Marrëveshjes së Parë Ndërkombëtare me 
Kushtetutën, Gjykata vuri në dukje se:

“[…] në bazë të Kushtetutës, Gjykata ka juridiksion për të vlerësuar Ligjin për 
Ratifikim, por nuk është e autorizuar për të vlerësuar se a është marrëveshja 
ndërkombëtare, si e tillë, në përputhje me Kushtetutën”.699

Gjyqtari Carolan, në mendimin e tij 
konkurrues, argumentoi se Gjykata kishte 
juridiksion për të shqyrtuar përputhshmërinë 
e marrëveshjes ndërkombëtare me 
Kushtetutën. Ai argumentoi se juridiksioni i 
Gjykatës buron nga fakti se Kuvendi ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare përmes 
ligjit dhe Gjykata i shqyrton këto ligje me kërkesë të deputetëve të Kuvendit. 
Konkretisht, ai iu referua nenit 19 të Kushtetutës sipas të cilit “Marrëveshjet 
ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës, bëhen pjesë e sistemit të 
brendshëm juridik pasi të botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës”. 
Përveç kësaj, ai argumentoi se ky juridiksion i Gjykatës buron edhe nga neni 21 
i Kushtetutës i cili kërkon mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. 
Sipas Gjyqtarit Carolan:

“Për shembull, në qoftë se Kuvendi do të miratojë një traktat që ka shkelur të 
drejtat e njeriut, të qytetarëve apo anëtarëve të bashkësive të caktuara, atëherë 
Kushtetuta do të jetë e pakuptimtë nëse Gjykata Kushtetuese nuk do të mund të 
shqyrtonte dhe të zbatonte të drejtat e njeriut që janë të mbrojtura me Kushtetutë. 
Prandaj, Gjykata ka autoritetin për të shqyrtuar dispozitat materiale të këtij ligji dhe 
vendimin e Kuvendit për miratimin e këtij ligji.”700

Opinioni i Komisionit të Venecias
Komisioni i Venecias, në një opinion për Kushtetutën e Serbisë, theksoi se:

“Në sistemin e burimeve të së drejtës me pozitë 
supreme në nivel të Kushtetutës, traktatet e 
ratifikuara duke qenë pjesë e sistemit juridik 
të shtetit, janë subjekt i kontrollit nga Gjykata 
Kushtetuese. Ky është rasti i Serbisë, sepse Neni 194 i Kushtetutës së Serbisë përcakton 
698 Ibid., para. 73-75.
699 Ibid., para. 99-100.
700 Ibid., (Mendimi mospajtues), faqe 2.

Gjykata Kushtetuese duhet të 
sigurojë që asnjë ligj të mos cenojë 
të drejtat dhe liritë themelore të 
njeriut.

Kontrolli ex-ante do të kishte efekt jo 
vetëm në nivel të brendshëm por edhe 
në nivel ndërkombëtar.
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se ‘Kushtetuta është akti juridik suprem i Republikës së Serbisë’. Rezultati i vendimit të 
Gjykatës Kushtetuese, me të cilin ka deklaruar mospërputhje të Kushtetutës dhe traktatit 
ndërkombëtar, ka efekt jo vetëm në nivel të brendshëm, por edhe ndërkombëtar. Në një 
situatë të tillë, traktati ndërkombëtar duhet të hedhet poshtë. Megjithatë duhet të merret 
parasysh se në një situatë konkrete politike, kjo dispozitë (që lejon Gjykatën Kushtetuese të 
vendosë për pajtueshmërinë e traktateve ndërkombëtare të ratifikuara me Kushtetutë) mund 
të përdoret si armë politike për të anuluar me vendim të një organi shtetëror, marrëveshjen 
ndërkombëtare. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që në ligj të sigurohet një sistem 
i garancive që ndihmojnë në shmangien e këtij rreziku”.701

Analiza krahasuese 
Kushtetutat e vendeve të tjera reflektojnë 
këndvështrime të ndryshme lidhur me 
kompetencën e gjykatave kushtetuese 
për të vlerësuar kushtetutshmërinë e 
marrëveshjeve ndërkombëtare; disa e lejojnë kontrollin kushtetues pas nënshkrimit, 
por përpara ratifikimit të marrëveshjes ndërkombëtare (kontrolli ex-ante), ndërsa 
disa të tjera lejojnë kontrollin kushtetues pas ratifikimit të traktatit ndërkombëtar 
(kontrolli ex-post).

Kushtetutat e Shqipërisë, Armenisë, Bullgarisë, Republikës Çeke, Francës, 
Gjeorgjisë, Sllovakisë, Polonisë, Portugalisë dhe Rumanisë njohin shprehimisht 
kontrollin ex-ante të traktateve ndërkombëtare.

Si shembuj të kontrollit ex-ante mund të shërbejnë dy vendimet e Gjykatës 
Kushtetuese Çeke në lidhje me pajtueshmërinë e Traktatit të Lisbonës me rendin 
kushtetues Çek. Senati Çek  argumentoi para Gjykatës Kushtetuese Çeke se 
ndryshimet e sjella nga Traktati i Lisbonës do të preknin shtetësinë dhe karakteristikat 
kushtetuese të Republikës Çeke. Në të dyja rastet, Gjykata Kushtetuese Çeke i 
konsideroi pretendimet të pabazuara.702

Sipas Gjykatës Kushtetuese Sllovene, kontrolli ex-ante i marrëveshjeve 
ndërkombëtare ka qëllim parandalues, përkatësisht që të sigurohet se shteti do 
të përmbushë obligimet ndërkombëtare, pavarësisht dispozitave kushtetuese.703 
Në rastin e kontrollit ex-ante të Marrëveshjes Evropiane ndërmjet Sllovenisë dhe 
Bashkimit Evropian, gjykata konstatoi se disa dispozita, në lidhje me blerjen e 
pasurive të paluajtshme (veçanërisht tokës) nga qytetarët ose kompanitë e BE-së, 
ishin në kundërshtim me dispozitat e Kushtetutës Sllovene dhe sugjeroi ndryshimin 
e këtyre dispozitave kushtetuese

701 Komisioni Evropian për Demokraci Përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Komente mbi Kushtetutën e Serbisë (Pjesa V, 7-9, VI 
 dhe VIII), Opinioni nr. 405/2006, 6 mars 2007, në https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.aspx?pdffile=C 
 DL(2007)005rev-e  
702 Gjykata Kushtetuese e Republikës Çeke, Vendimet 2008/11/26 - Pl. ÚS 19/08: Traktati i Lisbonës, në 
 https://www.usoud.cz/en/decisions/2008-11-26-pl-us-19-08-treaty-of-lisbon-i .
703 Gjykata Kushtetuese Sllovene, Opinioni Rm-1/97, 5 qershor 1997 , para. 13, në http://www.us-rs.si/documents/96/61/rm-1-97
 -an2.pdf 

Janë të rralla kushtetutat që parashohin 
shprehimisht kontrollin ex-post.
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Ka edhe raste në të cilat kushtetuta nuk i referohet shprehimisht kontrollit ex-ante, 
por i njëjti është rezultat i praktikës gjyqësore dhe interpretimit nga gjykatat më 
të larta, siç dëshmon praktika kushtetuese në Gjermani dhe Irlandë.  Në raste të 
tjera, gjykatat kushtetuese mund të shqyrtojnë kushtetutshmërinë e marrëveshjeve 
ndërkombëtare vetëm pas ratifikimit të tyre (ex-post).704

Për shembull, sipas nenit 167 (2) të Kushtetutës së Serbisë, Gjykata Kushtetuese 
mund të vendosë lidhur me “përputhshmërinë e traktateve të ratifikuara 
ndërkombëtare me Kushtetutën”.705 Gjykata Kushtetuese e Polonisë trajtoi 
kushtetutshmërinë e dispozitave të Traktatit për Anëtarësim në BE të nënshkruar 
më 16 prill 2003, i cili veçse ishte në fuqi. Sipas vlerësimit të saj, mbështetur në 
nenin 188(1) të Kushtetutës së Polonisë, gjykata ishte kompetente për të shqyrtuar 
kushtetutshmërinë e traktatit për anëtarësim.706 Sipas gjykatës, juridiksioni i tillë 
përfshin marrëveshjet e ratifikuara nëpërmjet pëlqimit me ligj, si dhe ato të 
ratifikuara përmes referendumit.707

Sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese të Bullgarisë, traktatet 
ndërkombëtare që janë ratifikuar, shpallur dhe kanë hyrë në fuqi, në lidhje me 
Republikën e Bullgarisë, janë pjesë e legjislacionit të brendshëm dhe për këtë arsye i 
nënshtrohen kontrollit të pajtueshmërisë me Kushtetutën, ashtu si i gjithë legjislacioni 
tjetër. Më vonë, gjatë vlerësimit të kushtetutshmërisë së një ligji për ratifikimin e 
një marrëveshjeje ndërkombëtare, gjykata kishte deklaruar se mund të vendoste 
edhe për kushtetutshmërinë e vetë traktatit. Traktatet e ratifikuara ndërkombëtare 
sipas kritereve kushtetuese fitojnë fuqinë e ligjit dhe mund të konsiderohen si ligje. 
Prandaj, vlerësimi i këtyre dispozitave dhe vërtetimi i papajtueshmërisë së tyre të 
mundshme me Kushtetutën, hyjnë brenda juridiksionit të Gjykatës Kushtetuese.708

Kushtetuta e Kroacisë nuk i jep Gjykatës Kushtetuese kompetencën për të 
shqyrtuar kushtetutshmërinë e traktateve ndërkombëtare. Përkundrazi, ajo e bën 
kontrollin e tërthortë të traktateve, përmes vlerësimit të kushtetutshmërisë së aktit 
të ratifikimit. Megjithatë, Gjykata Kushtetuese Kroate, në një vendim në lidhje me 
pajtueshmërinë e disa traktateve mes Republikës së Kroacisë dhe Selisë së Shenjtë 
me kushtetutën, kishte vendosur se nuk ka kompetencë të shqyrtojë përputhjen e 
drejtpërdrejtë të traktateve ndërkombëtare me kushtetutën.709

704 Mario Mendez, faqe 95.
705 Ibid., page 109.
706 Kushtetuta e Serbisë
707 Sipas nenit 188(1) të Kushtetutës polake “Gjykata Kushtetuese do të vendosë në lidhje me çështjet e mëposhtme: 
 përputhshmërinë e ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare me Kushtetutën […]”. Gjersa kompetenca e Gjykatës për kontroll
 ex ante buron nga neni 133 i Kushtetutës, formulimi Kushtetutes nuk është plotësisht i qartë lidhur me kompetencën e 
 Gjykatës për kontroll ex post. Megjithatë, Gjykata në vendimet e saj e nënkuptoi këtë kompetencë.
708 Anëtarësimi i Polonisë në Bashkimin Evropian (Traktati i Aderimit), K18/04, në https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/omow
 ienia/ K_18_04_GB.pdf . Nënshkrimi i Traktatit të Aderimit në prill të vitit 2003 u pasua më pas nga një referendum i mbajtur 
 më 7 dhe 8 qershor 2003. Rezultati pozitiv i referendumit u pasua nga ratifikimi i Traktatit nga Presidenti polak dhe botimi i tij
 në Gazetën Polake të Ligjeve me datë 30 prill 2004. Pavarësisht se Polonia hyri në BE në maj të vitit 2004, një grup 
 deputetësh të Sejmit polak, duke u mbështetur në nenin 188(1) të Kushtetutës, iu drejtuan Gjykatës Kushtetuese me 
 një kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së traktateve ndërkombëtare
709 Gjykata Kushtetuese Bullgare, Vendimi nr. 6, 16 prill 2002, në http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=
 default.htm
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Shqipëria

Neni 131

Gjykata Kushtetuese vendos për:
b) pajtueshmërinë e marrëveshjeve ndërkombëtare me Kushtetutën para ratifikimit të 
tyre.710

Armenia

Neni 168

Gjykata Kushtetuese, siç parashihet me Ligjin për Gjykatën Kushtetuese, do të vendos 
për: 
[…]
3) pajtueshmërinë me Kushtetutën të obligimeve të marra me një traktat ndërkombëtar, 
para ratifikimit të tij.711

Bullgaria

Neni 149

(1) Gjykata Kushtetuese do të:
[….]
4. vendos për pajtueshmërinë me Kushtetutën të çdo traktati ndërkombëtar të lidhur nga 
Republika e Bullgarisë përpara ratifikimit të këtyre traktateve, si dhe për përputhjen e 
çdo ligji [të brendshëm] me standardet e njohura botërisht të së drejtës ndërkombëtare 
dhe me traktatet ndërkombëtare ku Bullgaria është palë.712

Republika Çeke

Neni 87

(1) Gjykata Kushtetuese ka juridiksion:
[…].
(2) Para ratifikimit të një traktati sipas nenit 10a ose nenit 49, Gjykata Kushtetuese 
ka edhe më tutje juridiksion për të vendosur në lidhje me përputhshmërinë e traktatit 
me rendin kushtetues. Traktati nuk mund të ratifikohet para se të vendos Gjykatës 
Kushtetuese.

710 Kushtetuta e Shqipërisë.
711 Kushtetuta e Armenisë.
712 Kushtetuta e Bullgarisë.
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Franca

Neni 54

Nëse Këshilli Kushtetues, sipas kërkesës së Presidentit të Republikës, Kryeministrit, 
Kryetarit të njërës apo tjetrës Dhomë, gjashtëdhjetë deputetëve të Asamblesë Kombëtare 
ose gjashtëdhjetë senatorëve, ka konstatuar se një marrëveshje ndërkombëtare përmban 
një klauzolë në kundërshtim me Kushtetutën, autorizimi për ratifikimin ose miratimin e 
asaj marrëveshjeje ndërkombëtare mund të jepet vetëm pas ndryshimit të Kushtetutës.713

Gjeorgjia

Neni 60

4. Gjykata Kushtetuese e Gjeorgjisë ushtron pushtetin gjyqësor nëpërmjet procedurave 
juridike kushtetuese.
[…]
e) të vlerësojë kushtetutshmërinë e traktateve ndërkombëtare në bazë të një pretendimi të 
paraqitur nga Presidenti i Gjeorgjisë, Qeveria, ose nga të paktën një e pesta e anëtarëve 
të Parlamentit.714

Sllovakia

Neni 125

(1)Gjykata Kushtetuese vendos për pajtueshmërinë e:
a) Ligjeve me Kushtetutën, ligjeve kushtetuese dhe traktateve ndërkombëtare për të 
cilat është dhënë pëlqimi nga Këshilli Kombëtar i Republikës Sllovake dhe të cilat janë 
ratifikuar dhe shpallur sipas mënyrës së paraparë me ligj.715

Polonia

Neni 133

2. Presidenti i Republikës, përpara se të ratifikojë një marrëveshje ndërkombëtare, mund 
ta referojë atë në Gjykatën Kushtetuese, sipas kërkesës për vlerësimin e përputhjes së saj 
me Kushtetutën.

713 Kushtetuta e Francës.
714 Kushtetuta e Gjeorgjisë.
715 Kushtetuta e Sllovakisë.
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Portugalia

Neni 278

1. Presidenti i Republikës mund t’i kërkojë Gjykatës Kushtetuese të bëjë vlerësimin 
paraprak të kushtetutshmërisë së çdo norme të përfshirë në një traktat ndërkombëtar që 
i dorëzohet për ratifikim, çdo dekreti që i dërgohet për miratim si ligj ose ligji ekzekutiv, 
ose çdo marrëveshje ndërkombëtare, dekreti miratues i cili i dërgohet për nënshkrim.716

Rumania

Neni 146

Gjykata Kushtetuese ka këto kompetenca:
[…]
b) të gjykojë kushtetutshmërinë e traktateve ose marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare, 
sipas kërkesës së kryetarit të njërës prej dhomave, të paktën 50 deputetëve ose të paktën 
25 senatorëve.717

Sllovenia

Neni 160

[…]
Në procesin e ratifikimit të një traktati, Gjykata Kushtetuese, sipas propozimit të 
Presidentit të Republikës, Qeverisë ose të një të tretës së deputetëve të Asamblesë 
Kombëtare, jep mendim për përputhjen e një traktati të tillë me Kushtetutën. Asambleja 
Kombëtare është e lidhur me mendimin e Gjykatës Kushtetuese.718

Spanja

Neni 95

1. Lidhja e çdo traktati ndërkombëtar që përmban përcaktime në kundërshtim me 
Kushtetutën, kërkon ndryshim paraprak të Kushtetutës.719

2. Qeveria ose secila prej dhomave mund t’i kërkojë Gjykatës Kushtetuese të deklarohet 
nëse ekziston apo jo një konf likt.720

716 Kushtetuta e Portugalisë.
717 Kushtetuta e Rumanisë.
718 Kushtetuta e Sllovenisë. 
719 Kushtetuta e Spanjës, në https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf  
720 Ibid.



323

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës Çështja

Përfundime
Kushtetuta parasheh zbatimin e drejtpërdrejtë të disa marrëveshjeve ndërkombëtare, 
ndërsa për disa të tjera nevojitet ratifikimi. Në të dyja rastet, të gjitha marrëveshjet 
ndërkombëtare bëhen pjesë e sistemit të brendshëm juridik dhe kanë epërsi ndaj 
ligjeve të vendit. Të gjitha ligjet duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën dhe 
Gjykata Kushtetuese e siguron këtë. Megjithatë, Kushtetuta nuk e përcakton 
shprehimisht juridiksionin e Gjykatës për të vlerësuar kushtetutshmërinë e 
përmbajtjes së marrëveshjeve ndërkombëtare (kontrolli ex-ante). Gjykata mund të 
sigurojë vetëm që procedura e ratifikimit të mos shkelë Kushtetutën (shqyrtimi ex-
post). Edhe praktika gjyqësore lidhur me këtë çështje u perceptua si kontradiktore 
dhe nuk ofroi më tepër qartësi. 

Në praktikën e deritanishme, Gjykata kontrollon marrëveshjet e ratifikuara 
ndërkombëtare (ex post). Në këtë mënyrë, vet marrëveshja ndërkombëtare i 
nënshtrohet kontrollit parlamentar, pasi që Kuvendi duhet të votojë për ratifikimin 
e saj. Ky sistem, që aplikohet nga disa shtete, edhe mund të jetë i mjaftueshëm për 
të realizuar kontrollin kushtetues të marrëveshjeve ndërkombëtare. Megjithatë, në 
shumicën e vendeve të tjera, gjykata kushtetuese nuk e kufizon juridiksionin e saj 
vetëm në kontrollin ex-post. Përparësi e zbatimit të kontrollit ex-ante në Kosovë 
do të ishte parandalimi i hershëm i mospërputhjes së marrëveshjeve ndërkombëtare 
me Kushtetutën.

Duke marrë këto parasysh, qëllimi dhe përparësitë e ndryshimeve të mundshme në 
Kushtetutë do të ishin të dyfishta; ndërtimi i një baze të qartë në Kushtetutë dhe 
së dyti, zvogëlimi i hapësirës për kontestim nga palët e tjera, atëherë kur shfaqen 
paqartësi. Në rast se nuk bëhen ndryshime kushtetuese, Gjykata do të mund ta 
ndryshonte praktikën e deritanishme në rastet që trajton. Në këtë mënyrë ajo do 
të ndiqte shembullin e vendeve të tjera si Gjermania dhe Irlanda. Megjithatë, për 
të shmangur përdorimin e kontrollit ex-ante si armë politike për të anuluar një 
marrëveshje ndërkombëtare, do të ishte i nevojshëm një sistem i garancive që 
përfshin kufizime të caktuara.

Rekomandime
Kushtetuta do të mund të ndryshohej si më poshtë:

● Një dispozitë e re kushtetuese do të mund të përcaktonte juridiksionin e Gjykatës 
për të vlerësuar kushtetutshmërinë e përmbajtjes së marrëveshjeve ndërkombëtare. 
Neni 113 i Kushtetutës do të duhej të ndryshohej ashtu që t’ia njohë Gjykatës 
kompetencën për të vlerësuar kushtetutshmërinë e marrëveshjeve ndërkombëtare 
para ratifikimit të tyre.

● Një mundësi tjetër do të ishte që, për marrëveshjet për të cilat kërkohet 
ratifikimi, të parashihet kontrolli i kushtetutshmërisë edhe para nënshkrimit të 



324

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së KosovësÇështja

vetë marrëveshjes ndërkombëtare. Përparësi e kësaj do të ishte ndërtimi i sigurisë 
politike dhe juridike, duke qenë se Gjykata do të ishte deklaruar me vlerësimin e saj, 
përpara se përfaqësuesit politik të nënshkruanin traktatin ndërkombëtar.

● Në rast se vie në shprehje rregullimi me Kushtetutë i kontrollit ex-ante, atëherë 
do të duhej paraparë edhe kufizime, p.sh. kërkesën për kontroll ex ante apo vlerësim 
të përmbajtjes së marrëveshjes ndërkombëtare do mund ta paraqisnin një numër 
i kufizuar i palëve të autorizuara ose një numër simbolik i deputetëve, lidhur me 
dispozita të caktuara themelore të Kushtetutës.



Në mungesë të kritereve të qarta për interpretimin e Kushtetutës, Gjykata 
Kushtetuese përdor metoda të ndryshme interpretimi sipas gjykimit të saj në 
secalin rast. Rregull i përgjithshëm kushtetues është se Gjykata Kushtetuese duhet 
të interpretojë të drejtat dhe liritë e njeriut në përputhje me praktikën gjyqësore të 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ). Praktika aktuale shmang 
rrezikun e kufizimit të tepruar të lirisë së vlerësimit të Gjykatës në interpretimin 
e Kushtetutës. Nga ana tjetër, interpretimi jo i duhur mund të ketë pasoja të gjera 
juridike dhe politike që nuk synohen nga Kushtetuta. Prandaj, Gjykata Kushtetuese 
duhet të jetë e kujdesshme në interpretimin e Kushtetutës dhe duhet t’i referohet 
praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së duke analizuar raste të ngjashme dhe rrethanat 
e tyre specifike faktike, si dhe të konsiderojë aplikimin e metodave të interpretimit 
që GJEDNJ ka përdorur në secilën prej tyre.
Në rast të ndryshimeve kushtetuese, Kushtetuta mund të përfshijë në mënyrë 
shprehimore parimet e përgjithshme themelore të Këshillit të Evropës për 
interpretim, si parimin e demokracisë, mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe shtetit 
të së drejtës.

Kriteret për interpretimin 
e Kushtetutës

XX
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Në mungesë të kritereve të qarta, Gjykata 
Kushtetuese (“Gjykata”) interpreton 
Kushtetutën sipas gjykimit të saj nga rasti në 
rast. Rregull i përgjithshëm kushtetues është 
se Gjykata duhet të interpretojë të drejtat dhe liritë e njeriut në përputhje me 
praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ).721 
Përveç kësaj, Kushtetuta nuk i referohet ndonjë kriteri tjetër të përgjithshëm apo 
të veçantë për interpretimin e dispozitave të tjera kushtetuese. Kështu, metodat 
e interpretimit të Gjykatës mbeten diskrecionale. Prandaj, shtrohet pyetja nëse 
duhet të përcaktohet një kriter specifik interpretimi që do ta udhëzonte Gjykatën 
në analizimin e çështjeve kushtetuese të paraqitura para saj.

Vendimi mjaft i debatuar i Gjykatës i vitit 2015, mbi kushtetutshmërinë e 
Asociacionit/Bashkësisë së Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë – Parimet 
e Përgjithshme/Elementet kryesore (‘Parimet’) e ilustron më së miri këtë çështje. 
Rëndësia e metodës së interpretimit u theksua kur, ndër të tjera, Gjykata duhej të 
interpretonte termat “Asociacion”, “Bashkësi” dhe “Banorë” dhe kuptimin që u 
jepej atyre sipas Kushtetutës. Ajo gjithashtu kishte për detyrë të interpretojë termin 
“ushtrimin e vështrimit të plotë”, veçanërisht kuptimin e këtij termi në tri versione 
të ndryshme gjuhësore dhe të vendoste se cili është kuptimi mbizotërues.

Këto detyra të Gjykatës për interpretim ngritën pyetjen nëse nevojitet një kriter për 
interpretim, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje më të ndjeshme kushtetuese. 
Përcaktimi i një kriteri mund të shërbejë si udhërrëfyes për Gjykatën në leximin 
e dispozitave kushtetuese dhe kuptimin e termave kundërthënës, duke i lënë në të 
njëjtë kohë hapësirë për interpretimin e Kushtetutës bazuar në rrethanat e secilit 
rast që trajton.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 12 [Pushteti lokal]

1. Njësi themelore territoriale të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës janë 
komunat. 
2. Organizimi dhe kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale rregullohen me ligj.

Neni 123 [Parimet e Përgjithshme]

1. E drejta e vetëqeverisjes lokale garantohet dhe rregullohet me ligj. 
2. Vetëqeverisja lokale ushtrohet nëpërmjet organeve përfaqësuese të zgjedhura në 
zgjedhje të përgjithshme, të barabarta, të lira e të drejtpërdrejta dhe me votim të fshehtë. 
3. Veprimtaria e organeve të vetëqeverisjes lokale bazohet në këtë Kushtetutë dhe në ligjet 
e Republikës së Kosovës dhe respekton Kartën Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale. 

721 Kushtetuta e Kosovës, neni 53.

Kushtetuta nuk përcakton 
kritere për interpretimin e saj. 
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Republika e Kosovës merr parasysh dhe zbaton Kartën Evropiane për Vetëqeverisjen 
Lokale në masën e kërkuar nga vendi nënshkrues. 
4. Vetëqeverisja lokale bazohet në parimet e qeverisjes së mirë, transparencës, efikasitetit 
dhe efektivitetit në ofrimin e shërbimeve publike, duke u kushtuar kujdes të veçantë 
nevojave dhe brengave specifike të komuniteteve që nuk janë shumicë dhe pjesëtarëve 
të tyre.

Neni 124 [Organizimi dhe Veprimtaria e Vetëqeverisjes Lokale]

1.Njësi themelore e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës është komuna. 
Komunat gëzojnë shkallë të lartë të vetëqeverisjes lokale dhe inkurajojnë e sigurojnë 
pjesëmarrje aktive të të gjithë qytetarëve në procesin e vendimmarrjes së organeve 
komunale. 
2. Themelimi i komunave, kufijtë, kompetencat dhe mënyra e organizimit dhe 
funksionimit të tyre, rregullohen me ligj. 
3. Komunat kanë kompetenca vetanake, të zgjeruara dhe të deleguara në pajtim me 
ligjin. Autoriteti shtetëror që delegon kompetencat, përballon shpenzimet për ushtrimin 
e delegimit. 
4. Komunat kanë të drejtë për bashkëpunimin ndërkomunal dhe për bashkëpunimin 
ndërkufitar, në pajtim me ligjin. 
5. Komunat kanë të drejtë të vendosin, të caktojnë, të mbledhin dhe të shpenzojnë të 
hyrat e veta si dhe të marrin fonde nga Qeveria qendrore, në pajtim me ligjin. 
6. Komunat obligohen të respektojnë Kushtetutën, ligjet, dhe të zbatojnë vendimet 
gjyqësore. 
7. Rishikimi administrativ i akteve të komunave nga autoritetet qendrore në fushën e 
kompetencave të tyre, kufizohet në sigurimin e përputhjes me Kushtetutën e Republikës 
së Kosovës dhe me ligjin.722

Karta Evropiane e Vetëqeverisjes Lokale

Neni 10 – E drejta e asociimit të autoriteteve lokale

1. Bashkësitë vendore kanë të drejtë gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre të 
bashkëpunojnë dhe, brenda ligjit, të bashkohen me bashkësi të tjera vendore për të 
realizuar detyrat me interes të përbashkët. 
2. E drejta e bashkësive vendore për të aderuar në një shoqatë për mbrojtjen dhe 
nxitjen e interesave të tyre të përbashkëta, si dhe e drejta për të aderuar në një shoqatë 
ndërkombëtare të bashkësive vendore duhet të njihen në çdo shtet. 
3. Në rast nevoje bashkësitë vendore mund, nën kushtet e parapara me ligj, të 
bashkëpunojnë me bashkësi të shteteve të tjera.723

722 Kushtetuta e Kosovës.
723 Karta Evropiane për Vetëqeverisje Lokale, në https://rm.coe.int/168007a088 .
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Praktika gjyqësore
Gjykata Kushtetuese ka trajtuar këtë çështje në Rastin KO130/15, i cili i referohet 
nënshkrimit të ‘Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe në 
Kosovë – Parimeve të përgjithshme/Elementeve kryesore’ (në tekstin e mëtejmë: 
‘Marrëveshja e Parë’’).724 Kjo marrëveshje, e ratifikuar nga Kosova si marrëveshje 
ndërkombëtare në vitin 2013, parasheh themelimin e Asociacionit/Bashkësisë së 
komunave me shumicë serbe në Kosovë.725

Në vitin 2015, Kosova dhe Serbia lidhën marrëveshjen për ‘Asociacionin/Bashkësinë 
e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë – Parimet e Përgjithshme/Elementet 
kryesore’ (‘Parimet’), me të cilën u përcaktuan detajet lidhur me themelimin dhe 
funksionimin e Asociacionit/Bashkësisë.726 Megjithatë, Parimet nuk u ratifikuan si 
marrëveshje ndërkombëtare, por si dokument i ndërmjetëm për implementimin e 
dispozitave të Marrëveshjes së Parë.727

Presidentja e atëhershme e Kosovës, Atifete Jahjaga kërkoi vlerësimin e 
përputhshmërinë e Parimeve me nenin 3 [Barazia para ligjit], paragrafi 1, me 
Kapitullin II [Të drejtat dhe liritë themelore] dhe Kapitullin III [Të drejtat e 
komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre] të Kushtetutës.728

Për vlerësimin e rastit në shqyrtim, Gjykata ftoi z. Dastid Pallaska dhe z. Kushtrim 
Istrefi që të përgatisin me shkrim parashtresën Amicus Curiae, në të cilën adresojnë 
pyetjet kryesore: a është Asociacioni/Bashkësia e komunave me shumicë serbe në 
përputhje me Kushtetutën e Kosovës? Konkretisht, Gjykata pyeti si në vijim: cila 
është natyra juridike e një asociacioni të komunave?; përkitazi me asociacionin 
e komunave, çfarë rregullohet zakonisht në mënyrë normative dhe deri në çfarë 
mase? Cili është statusi i të punësuarve në administratën e asociacioneve të tilla?729

Gjithashtu, Gjykata ishte e interesuar të dinte nëse aranzhimet e tilla janë në 
përputhje me Kushtetutën. Përveç kësaj, Gjykata pyeti nëse ‘Parimet e Përgjithshme’ 
i japin Asociacionit/Bashkësisë kompetenca ekzekutive, dhe nëse po, çfarë është 
kompetenca ekzekutive kundrejt një asociacioni të komunave?730

Më tej, Gjykata pyeti nëse procedurat e përcaktuara në “Parimet e Përgjithshme/
Elementet kryesore të Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe” 
mund të implementohen në statut përmes një dekreti qeveritar.731

724 Rasti KO130/15., para. 78.
725 Ibid., para. 108.
726 Ibid., para. 84.
727 Ibid., para. 86, 105.
728 Ibid., para. 2.
729 Ibid., para. 23 (1, 2 a.b.c.).
730 Ibid., para. 23 (3, 4).
731 Ibid., para. 23 (5).
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Parashtresat Amicus Curiae

Istrefi dhe Pallaska paraqitën parashtresat e tyre Amicus Curiae në Gjykatë.732

Në parashtresën e tij, Istrefi vlerësoi dispozitat juridike të Ligjit Nr. 03/L-040 
për Vetëqeverisjen Lokale, i cili rregullon çështjen e asociacioneve të komunave 
dhe parashikon që ato mund t’u ofrojnë anëtarëve të tyre një numër shërbimesh, 
përfshirë trajnimin, ngritjen e kapaciteteve, ndihmën teknike dhe hulumtimin në 
kompetencat komunale dhe rekomandimet politike në pajtim me ligjin.733 Për më 
tepër, ai thekson se aktivitetet e asociacionit të komunave nuk reduktojnë ose 
nuk zëvendësojnë aranzhimet kushtetuese dhe ligjore të bashkëpunimit dhe të 
mbikëqyrjes së komunave nga ana e autoritetit qendror.734

Sa i përket çështjes së bashkëpunimit ndërkomunal, Istrefi i referohet nenit 10(1) 
të Kartës Evropiane për Vetëqeverisje Lokale, i cili parashikon se “bashkësitë 
vendore kanë të drejtë gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre të bashkëpunojnë 
dhe, brenda ligjit, të bashkohen me bashkësi të tjera vendore për të realizuar detyrat 
me interes të përbashkët.735 Ai argumenton se një organ i themeluar për qëllime 
të bashkëpunimit ndërkomunal është i formuar nga komunat dhe operon për to. 
Kësisoj, komunat ia delegojnë kompetencat dhe resurset e tyre këtij organi. Përveç 
kësaj, pasi që organet ndërkomunale formohen për të kryer funksione dhe shërbime 
të caktuara komunale, qeveria qendrore vazhdon të monitorojë dhe të rishikojë 
punën e organeve të tilla përmes ligjeve dhe parimeve të vetëqeverisjes lokale.736

Për të njëjtën çështje, Pallaska thekson se e drejta e komunave për të pasur 
bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkufitar garantohet me nenin 124 (4) të 
Kushtetutës.737 Për këtë ai po ashtu u referohet dispozitave të Kartës Evropiane 
për Vetëqeverisje Lokale, veçanërisht nenit 10 (1) të saj.738 Megjithatë, sipas tij, 
përdorimi i frazës “komuna me shumicë serbe” në titullin dhe në tekstin e Parimeve 
të Përgjithshme duhet të shpallet si i papajtueshëm me nenin 3(1) dhe nenin 124(4) 
të Kushtetutës, si dhe me Nenin 10(1) të Kartës Evropiane për Vetëqeverisje 
Lokale.739 Përkundër kësaj, Pallaska thekson se Kushtetuta dhe ligji i aplikueshëm 
relevant, gjegjësisht Ligji për Vetëqeverisjen Lokale “... ofrojnë bazë të mjaftueshme 
për themelimin e një asociacioni të komunave që kanë një sërë kompetencash që i 
dallojnë ato nga komunat tjera”740

Lidhur me pyetjen nëse Asociacioni/Bashkësia është në përputhje me Kushtetutën, 
Istrefi thekson se akti më i lartë ligjor i vendit njeh të drejtën e bashkëpunimit 
ndërkomunal, siç garantohet me nenin 123(3) të Kushtetutës, i cili ndër të tjera kërkon 
që Kosova të marrë parasysh dhe zbatojë Kartën Evropiane për Vetëqeverisjen 

732 Ibid., para. 24, 50.
733 Ibid., para. 28
734 Ibid., para. 30.
735 Ibid., para. 31.
736 Ibid., para. 34.
737 Ibid., para. 59.
738 Ibid., para. 60.
739 Ibid., para. 61.
740 Ibid., para. 62.



330

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së KosovësÇështja

Lokale.741 Sidoqoftë, ai thekson se e drejta për bashkëpunim ndërkomunal nuk 
përfshin transferim të përhershëm apo humbje të kompetencave të komunës.742 
Konkretisht, Istrefi thekson se termi ‘entitet ligjor’ i ‘karakterit të veçantë’, i paraparë 
në pikën 2 të Parimeve të Përgjithshme, po ashtu mund të nënkuptojë njësi të veçantë 
vetëqeverisëse të autorizuar për të ushtruar funksione publike. Rrjedhimisht, kjo do 
t’i tejkalonte kufijtë e konceptit të asociacionit apo të bashkëpunimit ndërkomunal, 
të paraparë me Kushtetutë.743 Për më tepër, Istrefi argumenton se pikat 2 dhe 15 të 
Parimeve të Përgjithshme mund të jenë në mospërputhje me nenet 124 (4) dhe 12(2) 
të Kushtetutës, pasi që, sipas këtyre dispozitave “...vetëm ligji mund të rregullojë 
çështjet e bashkëpunimit ndërkomunal.”744

Ai vazhdon parashtresën e tij duke theksuar se pika 8 e Parimeve të Përgjithshme që 
e vë Asociacionin/Komunitetin në një nivel horizontal bashkëpunimi me qeverinë 
qendrore mund të jetë problematike, ngase kjo do t’i ngjante një forme konfederate 
ku njësitë territoriale bashkëpunojnë në nivel horizontal në bazë të bashkëpunimit 
të ndërsjellë dhe ndarjes së informatave. Megjithatë, asnjë formë e vetëqeverisjes 
lokale apo edhe e vetëqeverisjes rajonale nuk njeh një marrëdhënie të tillë horizontale 
me autoritetet qendrore. Rrjedhimisht, sipas tij, pika 8 e Parimeve të Përgjithshme 
mund të mos jetë në përputhje me nenin 93(6) të Kushtetutës që i jep mandatin 
Qeverisë së Kosovës për të udhëzuar dhe për të mbikëqyrur punën e organeve të 
administratës.745 Një shqetësim i ngjashëm është ngritur edhe nga Pallaska, i cili 
argumentoi se neni 4 i Parimeve të Përgjithshme nuk është në pajtueshmëri me 
nenin 124 (1) të Kushtetutës, pasi që themelon Asociacionin/Bashkësinë si njësi 
shtesë të vetëqeverisjes lokale, mbi komunat.746

Sa i përket delegimit të funksioneve shtesë Asociacionit/Bashkësisë nga autoritetet 
qendrore, siç është paraparë me nenin 5 të Parimeve të Përgjithshme, kjo sipas 
Pallaskës është në shkelje të neneve 123 dhe 124 të Kushtetutës.747 Për më tepër, 
ai argumenton se dhënia e së drejtës për të ndërmarrë iniciativë ligjore dhe për të 
qenë palë para Gjykatës, siç është paraparë me nenin 10, respektivisht me nenin 11 
të Parimeve të Përgjithshme, ngrit çështje kushtetuese. Ai  veçanërisht thekson se 
neni 79 i Kushtetutës nuk e njeh Asociacionin/Bashkësinë si një palë që mund të 
ndërmarrë iniciativa legjislative. Për më tepër, neni 113 i Kushtetutës nuk e njeh 
Asociacionin/Bashkësinë si palë të autorizuar për të ngritur çështje para Gjykatës. 
Kësisoj, ai argumenton se neni 11 i Parimeve të Përgjithshme jo vetëm se nuk 
është në pajtueshmëri me Kushtetutën, por aplikimi i tij, në fakt, do të kërkonte 
ndryshimin e Kushtetutës.748 Përveç kësaj, ai thekson se mundësia që Asociacioni/
Bashkësia të posedojë ndërmarrje dhe të ofrojë shërbime lokale mund të ketë 
implikime kushtetuese dhe ligjore.749

741 Ibid., para. 36.
742 Ibid., para. 39.
743 Ibid., para. 42.
744 Ibid., para. 43.
745 Ibid., para. 45.
746 Ibid., para. 65.
747 Ibid., para. 67.
748 Ibid., para. 68.
749 Ibid., para. 69.
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Lidhur me këtë, Pallaska ishte i mendimit se Asociacioni/Bashkësia, që është 
paraparë të themelohet sipas Parimeve të Përgjithshme, është një njësi shtesë e 
vetëqeverisjes, e cila është autorizuar jo vetëm të ushtrojë mbikëqyrje ndaj komunave 
në ushtrimin e kompetencave të tyre të mandatuara me Kushtetutë, por, po ashtu 
mund t’u ofrojë funksione dhe shërbime publike banorëve të komunave që i janë 
bashkuar asaj. Për shkak të kësaj, sipas Pallaskës, nenet 4 dhe 7 (f) të Asociacionit 
nuk janë në pajtim me nenet 123 dhe 124 të Kushtetutës.750

Sa i përket marrëdhënies së Asociacionit/Bashkësisë me autoritetet qendrore, 
Pallaska është i mendimit se formulimi sipas nenit 8 të Parimeve të Përgjithshme 
se – “Asociacioni/Bashkësia do të punojë me autoritetet qendrore sipas parimit 
të bashkëpunimit të ndërsjellë dhe shkëmbimit të informatave”, sugjeron se 
Asociacioni/Bashkësia ka marrëdhënie horizontale me autoritetet qendrore, 
duke përfshirë edhe Qeverinë e Kosovës. Si rezultat i kësaj, formulimi i përdorur 
në nenin 8 të Parimeve të Përgjithshme lë përshtypje se Asociacioni/Bashkësia 
është një organizatë që është e barabartë në zotësi para autoriteteve qendrore të 
Kosovës. Kësisoj, ai arrin në përfundimin se nenet 8 dhe 9 të Parimeve nuk janë në 
pajtueshmëri me Kushtetutën.751 

Për më tepër, Pallaska ngrit edhe çështjen që ka të bëjë me gjuhën e dykuptimshme 
të përdorur në tekstin e Parimeve të Përgjithshme, veçanërisht kur i referohet 
versioneve në gjuhën shqipe dhe serbe të fjalës ‘kuvend themelues’, që – sipas tij- 
nuk janë në harmoni njëra me tjetrën dhe si të tilla janë të pasakta dhe lajthitëse.752

Kur analizon karakterin ekzekutiv të kompetencave të Asociacionit/Bashkësisë, 
Pallaska argumenton se ofrimi i funksioneve dhe shërbimeve publike nga ana e 
Asociacionit/Bashkësisë, siç parashihet me nenin 4 të Parimeve të Përgjithshme, 
përbën shkelje të drejtpërdrejtë të nenit 123 të Kushtetutës, i cili në paragrafin 2 
parasheh se “Vetëqeverisja lokale ushtrohet nëpërmjet organeve përfaqësuese të 
zgjedhura në zgjedhje të përgjithshme, të barabarta, të lira, e të drejtpërdrejta dhe 
me votim të fshehtë”.753

Istrefi, në anën tjetër, e sheh problematike pikën 17 të Parimeve të Përgjithshme 
për pamundësinë e daljes nga Asociacioni/Bashkësia. Konkretisht, kjo sipas tij 
“mund të ngre një brengë kushtetuese të vetëqeverisjejes rajonale, duke qenë se 
komuna të caktuara mund të jenë të parapërcaktuara t’i përkasin një strukture të 
tillë.”754 Të njëjtin shqetësim ka ngritur edhe Pallaska. Sipas tij, mosnjohja e të 
drejtës së komunave për ta lënë Asociacionin/Bashkësinë, përbën shkelje të nenit 
44 të Kushtetutës, siç zbatohet me nenin 3 të Ligjit për Lirinë e Asociimit. Përveç 
kësaj, fakti që Parimet e Përgjithshme nuk u japin anëtarëve të saj në mënyrë 
eksplicite të drejtën për ta lënë Asociacionin/Bashkësinë sugjeron se kjo organizatë 
është një organ i detyrueshëm ekzekutiv. Si e tillë, ajo paraqet një shtresë shtesë të 
750 Ibid., para. 71.
751 Ibid., para. 75.
752 Ibid., para. 77.
753 Ibid., para. 64.
754 Ibid., para. 47.
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vetëqeverisjes në Kosovë, mbi komunat.755

Sa i përket të drejtës për të qenë palë të autorizuara për paraqitjen e kërkesave në 
Gjykatë Kushtetuese, Istrefi shpjegon se pika 11 e Parimeve të Përgjithshme është 
në kundërshtim me nenin 113 të Kushtetutës, meqë e kualifikon Asociacionin/
Bashkësinë si organ që ushtron funksione publike që nuk kualifikohet si palë e 
autorizuar për të iniciuar raste para Gjykatës Kushtetuese, në përputhshmëri me 
nenin 113(7) të Kushtetutës.756

Sa i përket vlerësimit të kushtetutshmërisë së Parimeve të Përgjithshme, Istrefi 
argumenton se Gjykata duhet të ketë parasysh se vlerësimi i Parimeve të Përgjithshme 
mund të rezultojë në vlerësim të tërthortë të Marrëveshjes. Kjo pastaj mund të 
çojë në shkelje, nga ana e Kosovës, të detyrimeve nga marrëveshja e ratifikuar.757 
Ai gjithashtu nënvizon dallimet ndërmjet Marrëveshjes së Parë dhe Parimeve të 
Përgjithshme. Në këtë drejtim, ai thekson se për dallim nga Parimet e Përgjithshme, 
Marrëveshja nuk e definon Asociacionin/Bashkësinë si një ‘entitet ligjor’ të 
‘karakterit të veçantë’. Përveç kësaj, nuk parasheh themelimin e tij me dekret të 
Qeverisë. Për më tepër, ajo nuk specifikon burimet, buxhetin, administratim dhe 
kompetencat që përmbajnë Parimet e Përgjithshme. Në vend të kësaj, ajo parasheh 
se kompetencat e Asociacionit/Bashkësisë do të ushtrohen në pajtueshmëri me 
Kartën Evropiane për Vetëqeverisje Lokale dhe se strukturat e saj do të formohen 
në po të njëjtën bazë si statuti ekzistues i Asociacionit të Komunave të Kosovës.758

Vendimi i gjykatës

Ky rast ilustron qartë rëndësinë e interpretimit të Kushtetutës. Gjykata vendosi se 
Asociacioni/Bashkësia, e cila përbëhet nga komunat, duhet të jetë një organizatë 
në kuptim të nenit 44 të Kushtetutës, e cila garanton lirinë e asociimit.759 GJEDNJ 
ka përcaktuar se një asociacion që formohet duke u mbështetur në lirinë e asociimit 
duhet të ketë karakter të së drejtës private.760 Institucionet që formohen nga organet 
ligjvënëse, me karakter të së drejtës publike, nuk kanë tiparet e asociacionit në 
kuptim të nenit 11 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNj-së.761

Sipas KEDNJ-së, për të përcaktuar nëse një asociacion duhet të konsiderohet 
privat apo publik duhet të vështrohen disa elemente: (i) nëse ajo është themeluar 
nga individë apo nga ligjvënësi; (ii) nëse ai asociacion mbetet i integruar brenda 
strukturave të shtetit; (iii)nëse i është dhënë pushtet administrativ, rregullues dhe 
disiplinor; dhe (iv) nëse ka një qëllim që është në interesin e përgjithshëm.762

755 Ibid., para. 66.
756 Ibid., para. 46.
757 Ibid., para, 48.
758 Ibid., para. 49.
759 Ibid., para. 132.
760 Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Rasti Chassagnou dhe të tjerët kundër Francës, 29 prill 1999, para. 99, në 
 Chassagnou and Others v France | UNEP Law and Environment Assistance Platform; Rasti Schneider kundër Luksemburgut, 
 10 korrik 2007, para. 72, 74.
761 Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Slavic University in Bulgaria dhe të tjerët kundër Bullgarisë, 18 nëntor 2004, në 
 ECHR (legislationline.org); Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Köll kundër Austrisë, 2002, në Strada lex.
762 Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Mytilinaios dhe Kostakis kundër Greqisë, 2015 në https://hudoc.echr.coe.int/eng-pres
 s#{%22itemid%22:[%22003-5244058-6506962%22]} ; Herrmann kundër Gjermanisë, 2011, në HERRMANN v. GERMANY (coe.int)
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Komunat janë organe të së drejtës publike që ushtrojnë autoritet publik. Një 
asociacion i përbërë nga organe të tilla të së drejtës publike nuk mund të ketë 
karakter të së drejtës private, por do të pasqyronte natyrën juridike të elementeve 
përbërëse të saj. Megjithatë, konkluzioni i Gjykatës ishte se Asociacioni/Bashkësia 
është organizatë për qëllime të nenit 44 të Kushtetutës.

Gjykata shpjegoi se Asociacioni/Bashkësia është formë e bashkëpunimit 
ndërkomunal dhe arriti në përfundimin se statuti i tij nuk mund të zëvendësojë apo 
minojë statusin e komunave pjesëmarrëse si njësi themelore të vetëqeverisjes lokale 
demokratike në kuptim të nenit 12 të Kushtetutës.763

Sipas Gjykatës, Asociacioni/Bashkësia 
do të hynte gjithashtu në kuptimin 
e një komuniteti sipas nenit 57(1) të 
Kushtetutës.  Ky nen e përkufizon një 
komunitet si “banorët që i përkasin 
një grupi të njëjtë kombëtar ose etnik, 
gjuhësor ose fetar, tradicionalisht të 
pranishëm në territorin e Republikës së Kosovës”.764

Gjykata thekson se Parimet e Përgjithshme nuk i plotësojnë në tërësi standardet 
kushtetuese.765 Ajo, ndër të tjera, merr parasysh faktin se objektivat e Asociacionit/
Bashkësisë, të përcaktuara me akt juridik dhe statut, duhet të garantojnë mbrojtjen 
e standardeve kushtetuese për vetëqeverisjen lokale në kuptim të përgjegjësisë së 
komunave pjesëmarrëse dhe marrëdhënies së tyre me autoritetet qendrore, sipas 
neneve 124.6 dhe 125.7 të Kushtetutës. Gjykata thekson se, sipas Marrëveshjes 
së Parë, objektivat e Asociacionit/Bashkësisë ngrenë çështje kushtetutese sipas 
nenit 12 [Qeverisja vendore] dhe Kapitullit X [Qeverisja Lokale dhe Organizimi 
Territorial] të Kushtetutës.766

Gjykata vëren se themelimi i Asociacionit/Bashkësisë hyn në fushën e bashkëpunimit 
ndërkomunal në kuptim të neneve 12 dhe 124.4 të Kushtetutës. Këto dispozita 
kërkojnë që çdo bashkëpunim ndërkomunal duhet të bëhet në pajtueshmëri me 
ligjin.  Gjykata gjithashtu vëren se “kur parimet të elaborohen në akt juridik dhe në 
Statut duhet të respektojnë dispozitat e legjislacionit me interes vital, në kuptim të 
nenit 81 të Kushtetutës.”767

Gjykata gjithashtu sqaroi dykuptimësinë dhe paqartësinë e termit “ushtrimin 
e vështrimit të plotë”, posaçërisht në fushat e zhvillimit të ekonomisë lokale, të 
edukimit, të kujdesit shëndetësor primar dhe sekondar, si dhe të planifikimit urban 
dhe rural, kur iu referua objektivave të Asociacionit/Bashkësisë - përmes 

763 Rasti KO130/15, par. 140, 148.
764 Ibid., faqe 29; Kushtetuta e Kosovës, neni 57(1).
765 Rasti nr. KO130/15, par. 136, 149, 160.
766 Ibid., para. 137, 138.
767 Ibid., para. 141.

Përbërja e Asociacionit/Bashkësisë nga 
komunat si organe publike nuk duket të 
përkojë me interpretimin e Gjykatës se 
Asociacioni/Bashkësia ka kuptimin e 
“banorëve”. 
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kuptimit të gjuhës angleze (ushtrimi i vështrimit të plotë), gjuhës shqipe (ushtrimi i 
observimit të plotë) dhe gjuhës serbe (kryerje e auditimit).768

Në nëntor të vitit 2015, Kryeministri kishte deklaruar se edhe pse versioni i 
nënshkruar i Parimeve ishte versioni në anglisht, për delegacionin e Republikës 
së Kosovës është konsideruar dhe pranuar versioni shqip, si gjuha e parë zyrtare e 
Kosovës.769

Gjykata, duke iu referuar jurisprudencës së GJEDNJ-së,770 gjeti se kur elaborohen 
Marrëveshja e Parë dhe Kapitulli për Objektivat e Parimeve në akt juridik dhe në 
Statut, të gjitha dykuptimësitë në definicionin e objektivave të organizatës, do të 
qartësohen. Kjo gjithashtu nënkupton që secili version duhet të harmonizohet me 
versionet e tjera gjuhësore, ashtu që kuptimet e tyre të jenë identike, për aq sa është 
e mundur.771

Gjykata gjithashtu rikujton se kur të elaborohen objektivat e Asociacionit/Bashkësisë 
në një akt juridik dhe në Statut, ato duhet të kenë parasysh nenet 12, 81, 123 dhe 
124 të Kushtetutës. Konkretisht, akti juridik dhe Statuti i Asociacionit/Bashkësisë 
nuk duhet të zëvendësojnë ose minojnë statusin e komunave pjesëmarrëse si njësi 
themelore të vetëqeverisjes lokale demokratike në kuptim të nenit 12 dhe Kapitullit 
X të Kushtetutës.772 Gjykata vlerësoi se Parimet e përcaktuara në Objektiva nuk janë 
në pajtim të plotë me standardet kushtetuese. Përkatësisht, ato duhet të garantojnë se 
standardet kushtetuese për vetëqeverisje lokale lidhur me përgjegjësinë e komunave 
pjesëmarrëse dhe lidhur me marrëdhëniet e tyre me autoritetet qendrore, janë të 
garantuara në kuptim të neneve 124.6 dhe 124.7 të Kushtetutës. Pra, objektivat 
duhet të sigurojnë që përgjegjësia e komunave pjesëmarrëse respekton Kushtetutën 
dhe ligjet.773

Gjykata gjithashtu theksoi dilemën nëse elaborimi i parimeve do të sigurojë 
respektimin e diversitetit të komuniteteve që banojnë në komunat pjesëmarrëse.774 
Ajo gjeti se kur këto parime për strukturën organizative të Asociacionit/Bashkësisë 
të elaborohen në një akt juridik dhe në Statut, ato duhet të sigurojnë respektimin 
e diversitetit të komuniteteve, në pajtueshmëri me nenet 3, 7, 57.1, 61 dhe 62 të 
Kushtetutës.775

Gjithashtu, përkitazi me punësimin në shërbimin civil të pjesëtarëve të stafit 
në administratën e Asociacionit/Bashkësisë, Gjykata vlerëson se parimet e 
përcaktuara në kapitullin për Strukturën Organizative nuk plotësojnë tërësisht 
standardet kushtetuese.776 Konkretisht, Gjykata konsideroi që stafi i administratës 

768 Ibid., para. 142, 143.
769 Ibid., para. 145.
770 Ibid., para. 147. Ligji duhet të jetë mjaftueshëm i qasshëm, preciz dhe i parashikueshëm që të kualifikohet si “ligj”.
771 Ibid., para. 147.
772 Ibid., para. 148.
773 Ibid., para. 149.
774 Ibid., para. 153.
775 Ibid., para. 155.
776 Ibid., para. 160.
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së Asociacionit/Bashkësisë nuk duhet të konsiderohet gjithsesi si pjesë e Shërbimit 
civil. Ata mund të përfitojnë nga statusi i Ligjit për Shërbimin Civil vetëm kur janë 
të punësuar në një pozitë në një organ publik të administratës shtetërore, në kuptim 
të nenit 101 të Kushtetutës.777

Gjykata më tej gjeti se Asociacionit/Bashkësisë nuk mund t’i jepet një autoritet i 
plotë dhe ekskluziv për të promovuar interesat e komunitetit serb të Kosovës në 
marrëdhëniet e tij/saj me autoritetet qendrore. Përveç kësaj, ajo përsëri theksoi 
se Asociacioni/Bashkësia hyn në fushëveprimin e përkufizimit të komunitetit, në 
kuptim të nenit 57.1 të Kushtetutës.778

Për më tepër, Gjykata vlerëson se kur të elaborohen Parimet për marrëdhëniet e 
Asociacionit/Bashkësisë me autoritetet qendrore në një akt juridik dhe në Statut, ato 
duhet të garantojnë që Asociacioni/Komuniteti të jetë në përputhje me dispozitat 
e Kapitullit III të Kushtetutës dhe të mos zëvendësojë ose të minojë autoritetin e 
cilitdo asociacion të komuniteteve të themeluar në kuptim të neneve 57, 59 (14) dhe 
60.2 të Kushtetutës.779

Gjykata më tej vëren se Asociacioni/Bashkësia mund të anëtarësohet në Këshillin 
Konsultativ për Komunitete sipas nenit 60.2 të Kushtetutës dhe Marrëveshjes 
së Parë.780 Kështu, Asociacioni/Bashkësia mund të përfitojë nga e drejta për 
të sugjeruar nismë legjislative, në konsultim me komunitete të tjera, brenda 
fushëveprimit të mandatit të Këshillit Konsultativ për Komunitet, në kuptim të nenit 
60.3 të Kushtetutës.781 Megjithatë, Gjykata shprehimisht deklaron se Asociacionit/
Bashkësisë nuk mund t’i jepet e drejta të propozojë amendamente në legjislacion 
dhe në rregullore të tjera, siç thuhet në Parimin #10.782

Sa i përket të drejtës së Asociacionit/Bashkësisë për të parashtruar kërkesa në 
Gjykatën Kushtetuese, autoriteti i Asociacionit për një të drejtë të tillë duhet të 
jetë në përputhje me dispozitat e nenit 113 të Kushtetutës.783 Përveç kësaj, Gjykata 
e autorizon Asociacionin/Bashkësinë për të iniciuar procedura në Gjykatën 
Kushtetuese , vetëm kur ai si entitet me subjektivitet juridik, mund të pretendojë 
se është viktimë e shkeljes së të drejtave dhe lirive themelore të garantuara me 
Kushtetutë, në kuptim të nenit 113.7.784

Sa i përket parimeve lidhur me buxhetin dhe përkrahjen, Gjykata vëren se këto 
Parime duhet të vlerësohen sipas neneve 124.5 dhe 137 të Kushtetutës.785 Gjithashtu, 
Gjykata vëren se në nenin 124.5, Kushtetuta parashikon transferet financiare nga 
qeveria qendrore te komunat dhe ua cakton komunave të drejtën të vendosin për 

777 Ibid., para. 159.
778 Ibid., para. 166.
779 Ibid., para. 167.
780 Ibid., para. 170.
781 Ibid, para. 171.
782 Ibid., para 173.
783 Ibid., para. 174.
784 Ibid., para. 176.
785 Ibid., para. 179.
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shpenzimet e tyre. Mirëpo, Kushtetuta nuk rregullon transferet te entitetet ose te 
organet e tjera të ndërlidhura me vetëqeverisjen lokale. Si të tilla, këto të drejta u 
takojnë ekskluzivisht komunave.786 Prandaj, Gjykata vlerëson se kur të elaborohen 
Parimet përkitazi me financimin, buxhetin dhe shpenzimet e Asociacionit/
Bashkësisë në një akt juridik dhe në Statut, ato duhet të sigurojnë që financimi 
dhe shpenzimet e Asociacionit/Bashkësisë janë në përputhje me nenin 124.5 të 
Kushtetutës. Përveç kësaj, ato nuk duhet të zëvendësojnë ose minojnë të drejtat e 
komunave pjesëmarrëse për të pranuar dhe për të vendosur lidhur me shpenzimin 
e të hyrave komunale dhe financimin e duhur nga qeveria qendrore.787 Gjykata 
gjithashtu gjeti se autoriteti i Auditorit të Përgjithshëm për të kryer auditime të 
veprimtarisë ekonomike dhe të shfrytëzimit të fondeve publike nga Asociacioni/
Bashkësia, është në përputhshmëri me Kushtetutën, në kuptim të nenit 137 të 
Kushtetutës.788

Gjykata ka vlerësuar se parimet procedurale të përfshira në kapitullin “Dispozitat e 
përgjithshme dhe përfundimtare”, duhet të harmonizohen me parimet procedurale 
që përmban kapitulli për “Kornizën ligjore”. Bazuar në këto, Gjykata konstatoi se 
parimet e përcaktuara në kapitullin për kapacitetin ligjor, buxhetin dhe përkrahjen, 
dhe dispozitat e përgjithshme dhe përfundimtare nuk janë në pajtim të plotë me 
standardet kushtetuese.789

Për më tepër, Gjykata ritheksoi se kur të elaborohen rregullat procedurale për 
amendamentimin e Statutit në një akt juridik dhe në Statut, ato duhet të jenë në 
përputhshmëri me kompetencat e Qeverisë të përcaktuara në nenin 93 [Kompetencat 
e Qeverisë], pika (4) të Kushtetutës.790

Sa i përket Parimit #21 - “Dispozitat e përgjithshme dhe përfundimtare”, Gjykata 
vëren se ky parim jep detaje se si do të hartohet dhe negociohet Statuti dhe se si 
do të propozohen amendamentet në Statut, për t’u konfirmuar pastaj me dekret 
dhe për t’iu nënshtruar shqyrtimit nga Gjykata.791 Në bazë të këtyre, në mënyrë 
që këto akte juridike të dorëzohen për shqyrtim nga Gjykata, siç parashihet me 
Parimet, ato duhet të jenë brenda fushëveprimit të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët 
e Autorizuara], paragrafi 2(1), i Kushtetutës.792

Së fundmi, Gjykata gjeti se Parimet e elaboruara në ‘Asociacioni/Bashkësia i 
komunave me shumicë serbe në Kosovë - Parimet e përgjithshme/Elementet 
kryesore’, nuk janë në tërësi në përputhje me frymën e Kushtetutës, përkatësisht 
me nenin 3 [Barazia para Ligjit], paragrafi 1, me Kapitullin II [Të Drejtat dhe Liritë 
Themelore] dhe kapitullin III [Të Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre.793

786 Ibid., para. 180.
787 Ibid., para. 181.
788 Ibid., para. 183.
789 Ibid., para. 186.
790 Ibid., para. 187.
791 Ibid., para, 184.
792 Ibid., para 188.
793 Ibid., para. 189 (4).
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Përfundime
Aktualisht nuk ka ndonjë kriter specifik për interpretimin e Kushtetutës, ndërkohë 
që shumë terma dhe parime kushtetuese i janë lënë për interpretim Gjykatës. 
Praktika gjyqësore e GJEDNJ-së gjithashtu nuk parashikon standarde specifike të 
interpretimit kushtetues, pasi që ajo është fleksibile në mënyrën se si e interpreton 
KEDNJ-në. As në kushtetutat e shteteve të tjera nuk ekzistojnë shembuj të 
parimeve specifike për interpretimin kushtetues. Prandaj, përdorimi i metodave të 
interpretimit nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës është gjithashtu diskrecional.

Megjithatë, metodat e ndryshme të interpretimit mund të sjellin interpretime të 
ndryshme për të njëjtën dispozitë ose term. Gjykata gjithashtu mund të zbatojë 
metoda të ndryshme interpretimi për dispozita ose terma të ndryshëm, por që kështu 
mund të vë në dyshim saktësinë dhe konsistencën e interpretimeve të saj. Kjo mund 
të ketë pasoja, sidomos kur bëhet fjalë për një çështje të ndjeshme kushtetuese, siç 
është Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumicë serbe.

Një interpretim jo i duhur mund të ketë pasoja të gjera ligjore dhe politike që nuk 
synohen nga Kushtetuta. Megjithatë, vendosja e shumë kufizimeve në diskrecionin 
e Gjykatës për përzgjedhjen e metodave për interpretimin e Kushtetutës, nuk do 
të linte hapësirë të mjaftueshme për Gjykatën që të përshtatë interpretimin e saj 
me faktet specifike të çështjes që trajton dhe me situatën shoqërore, politike ose 
institucionale të asaj kohe. Prandaj, një metodologji më e përgjithshme interpretimi 
do të ndihmonte dhe do të siguronte më shumë siguri, dhe nuk do pengonte 
fleksibilitetin e Gjykatës për interpretimin e Kushtetutës bazuar në faktet e secilit 
rast. Gjykata duhet të jetë e kujdesshme në interpretimin e Kushtetutës dhe të 
zbatojë metoda të pranuara përgjithësisht për interpretim kushtetues. Për këtë, 
Gjykata duhet t’i referohet praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së duke analizuar raste 
të ngjashme dhe rrethanat e tyre specifike faktike, si dhe të konsiderojë aplikimin e 
metodave të interpretimit që GJEDNJ ka përdorur në secilën prej tyre.

Rekomandimet
● Në rast se nuk bëhen ndryshime në Kushtetutë, Gjykata duhet të zbatojë 
metodat e interpretimit që i konsideron të përshtatshme, por gjithnjë duke siguruar 
respektimin e parimeve të përgjithshme që definojnë rendin kushtetues të Kosovës.

● Në rast se konsiderohet ndryshimi i Kushtetutës, një dispozitë e re kushtetuese 
do të mund të përcaktonte shprehimisht standarde për interpretim kushtetues, për 
të minuar rrezikun e interpretimit çorientues dhe për të vendosur një standard për 
vlerësimin e vendimeve të Gjykatës në procesin e politikave publike. Këtu do të 
përfshiheshin metodat specifike të aplikuara nga GJEDNJ në raste të ngjashme, 
si dhe parimet e përgjithshme themelore të Këshillit të Evropës, të përfshira në 
Kushtetutë, duke përfshirë parimin e demokracisë, mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
dhe sundimit të ligjit.
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Kushtetuta nuk përcakton vlerat, parimet, kriteret apo normat specifike dhe të 
qarta që do të vendosnin kufizime lidhur me disa ndryshime apo modifikime të 
Kushtetutës. Përderisa Kushtetuta u referohet dispozitave të Kapitullit II mbi të 
Drejtat dhe Liritë Themelore si kufizime të ndryshimit të Kushtetutës, Gjykata 
Kushtetuese shqyrtoi gjithashtu Kapitujt I dhe III mbi Dispozitat Themelore dhe të 
Drejtat e Komuniteteve dhe anëtarëve të tyre kur vlerësoi kushtetutshmërinë e një 
amendamenti të propozuar kushtetues. Për shkak të këtyre zbrazëtirave, ndryshimet 
e mundshme kushtetuese mund të sjellin më shumë qartësi dhe të parandalojnë 
dykuptimësitë në të ardhmen.

Kufijtë e ndryshimit të 
Kushtetutës

XXI
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Kushtetuta përmban dispozita lidhur me 
procedurën e ndryshimit të saj. Megjithatë, 
ajo nuk përcakton se cilat janë vlerat, 
parimet apo normat kushtetuese që do të 
kufizonin ndryshimin apo modifikimin e 
saj. Kushtetuta, në mënyrë të përgjithshme, parashikon se ndryshimi kushtetues 
i propozuar nuk duhet të pakësojë ndonjë nga të drejtat dhe liritë themelore të 
përcaktuara në Kapitullin II të Kushtetutës. Në praktikë, mbetet e pasigurt se si 
të vlerësohet nëse një amendament cenon këto të drejta dhe liri, dhe kjo është 
ilustruar me rastin e zgjedhjes së Presidentit në vitin 2011.

Në rastin e vitit 2011 u ngrit pyetja lidhur me dispozitat kushtetuese për zgjedhjen 
e Presidentit të Kosovës nga Kuvendi. Udhëheqësit e Aleancës Kosova e Re (AKR), 
Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) dhe Partisë Demokratike të Kosovës 
(PDK) nënshkruan marrëveshjen për formimin e “Komisionit për Reformën e 
Zgjedhjeve Presidenciale”. Nga njëra anë, ky komision do të hartonte amendamentet 
kushtetuese dhe legjislacionin përkatës, të nevojshëm për të siguruar që Presidenti 
i Kosovës zgjedhet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga populli. Nga ana tjetër, do të 
përcaktonte se zgjedhjet e drejtpërdrejta presidenciale në vend duhet të mbahen jo 
më vonë se gjashtë muaj nga data kur këto ndryshime të nevojshme kushtetuese 
dhe ligjore hyjnë në fuqi.

Marrëveshja nuk u zbatua, ndërsa diskutimet vazhduan lidhur me zgjedhjen 
e drejtpërdrejtë të Presidentit nga populli, e jo nga Kuvendi.794 Në mungesë të 
një kufizimi shprehimor për hartimin e amendamenteve kushtetuese, mbetet e 
diskutueshme nëse çështje si kjo u nënshtrohen parimeve  të caktuara kushtetuese 
të cilat nuk lejojnë ndryshime në Kushtetutë.

Dispozitat përkatëse
Kushtetuta e Kosovës

Neni 144 [Amendamentimi]

1. Qeveria, Presidenti ose një e katërta (1/4) e deputetëve të Kuvendit, sipas Rregullores 
së Punës të Kuvendit, mund të propozojnë ndryshime dhe amendamentime të kësaj 
Kushtetute. 
2. Çdo ndryshim do të kërkojë miratimin e dy të tretave (2/3) të të gjithë deputetëve të 
Kuvendit, përfshirë dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve të Kuvendit që mbajnë vende 
të rezervuara ose të garantuara për përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në 
Republikën e Kosovës. 
3. Ndryshimet në këtë Kushtetutë mund të miratohen nga Kuvendi vetëm pasi të ketë 
adresuar Kryetari i Kuvendit të Kosovës amendamentin e propozuar në Gjykatën 

794 Amendamentet e propozuara kushtetuese, të dorëzuara nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës më 23 mars 2012 
 dhe 4 maj 2012, Rasti nr. KO29/12 (dhe KO 48/12), 20 korrik 2012, par. 19, 21, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/
 vendimet/Aktgjykim%20KO29_48_12_Anex%20A%20&%20B_SHQ.pdfANG.pdf 

Vlerat dhe parimet kushtetuese 
të cilat kufizojnë ndryshimet 
kushtetuese nuk janë të përcaktuara 
qartë.
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Kushtetuese për të vlerësuar paraprakisht nëse ndryshimi i propozuar nuk pakëson 
ndonjë të drejtë dhe liritë e përcaktuara në Kapitullin II të Kushtetutës. 
4. Ndryshimet e Kushtetutës hyjnë në fuqi menjëherë pas miratimit të tyre në Kuvendin 
e Republikës së Kosovës.

Neni 4 [Forma e Qeverisjes dhe Ndarja e Pushtetit]

1. Kosova është Republikë demokratike e bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve dhe 
kontrollit e balancimit në mes tyre, sikurse është përcaktuar me këtë Kushtetutë.
2. Kuvendi i Republikës së Kosovës ushtron pushtetin legjislativ. 
3. Presidenti i Republikës së Kosovës përfaqëson unitetin e popullit. Presidenti i 
Republikës së Kosovës është përfaqësues legjitim i vendit brenda dhe jashtë dhe garantues 
i funksionimit demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës, në pajtim me këtë 
Kushtetutë. 
4. Qeveria e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për zbatimin e ligjeve e politikave 
shtetërore dhe i nënshtrohet kontrollit parlamentar. 
5. Pushteti gjyqësor është unik, i pavarur dhe ushtrohet nga gjykatat. 
6. Gjykata Kushtetuese është organ i pavarur i mbrojtjes së kushtetutshmërisë dhe bën 
interpretimin përfundimtar të Kushtetutës. 
7. Republika e Kosovës ka institucionet e veta për mbrojtjen e rendit kushtetues dhe të 
integritetit territorial, rendit dhe qetësisë publike, të cilat funksionojnë nën autoritetin 
kushtetues të institucioneve demokratike të Republikës së Kosovës.

Neni 7 [Vlerat]

1. Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet në parimet e lirisë, paqes, 
demokracisë, barazisë, respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe sundimit të 
ligjit, mosdiskriminimit, të drejtës së pronës, mbrojtjes e mjedisit, drejtësisë sociale, 
pluralizmit, ndarjes së pushtetit shtetëror dhe ekonomisë së tregut.
2. Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë themelore për zhvillimin 
demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve 
në jetën politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në fushat të tjera të jetës shoqërore.795

Praktika gjyqësore dhe opinionet përkatëse
Gjykata Kushtetuese (“Gjykata”) ka trajtuar 
këtë çështje në rastet KO29/12, KO48/12 
dhe KO162/18.796 Një tjetër burim i vlefshëm 
është edhe Opinioni i Përbashkët  i Komisionit 
të Venecias dhe OSBE/ODIHR-së për 

795 Kushtetuta e Kosovës.
796 Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese për Rastet nr. KO29/12 (dhe KO 48/12) lidhur me Amendamentet e propozuara kushtetuese,
 20 korrik 2012, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/Aktgjykim%20KO29_48_12_Anex%20A%20&%20B_SHQ.
 pdf; Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese në Rastin nr. KO162/18 për konfirmimin e amendamentit të propozuar kushtetues, 7 
 shkurt 2019, në https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2019/02/ko_162_18_agj_shq.pdf

Amendamentet kushtetuese 
duhet të jenë në përputhje 
me Kapitujt I, II dhe III të 
Kushtetutës.
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Projekt-Kushtetutën e Republikës së Kirgistanit.797

Rasti KO29/12 dhe KO48/12

Udhëheqësit e AKR-së, LDK-së dhe PDK-së, përkatësisht z. Behxhet Pacolli, z. Isa 
Mustafa dhe z. Hashim Thaçi nënshkruan një Memorandum të Marrëveshjes më 6 
prill 2011 (“Marrëveshja”).798 Sipas kësaj Marrëveshjeje, “Znj. Atifete Jahjaga do të 
nominohej si kandidate për Presidente dhe palët përkatëse do të jepnin mbështetjen 
e tyre të plotë për kandidaturën e saj”.799 Më tej, në Marrëveshje thuhej se liderët 
u pajtuan që menjëherë të formojnë një “Komision për Reformën e Zgjedhjeve 
Presidenciale” (“Komisioni”).800

Ky Komision “do t’i hartonte amendamentet kushtetuese dhe legjislacionin 
e ndërlidhur, të nevojshëm për të siguruar që Presidenti i Kosovës zgjedhet në 
mënyrë të drejtpërdrejtë nga populli, dhe që zgjedhjet e drejtpërdrejta presidenciale 
në Kosovë do të mbahen jo më vonë se gjashtë muaj nga data në të cilën këto 
ndryshime dhe amendamentime të nevojshme të Kushtetutës dhe legjislacioni do 
të hynin në fuqi”.801

Më 23 mars 2012, Kryetari i Kuvendit ia referoi për shqyrtim paraprak 
amendamentimet e propozuara Kryetarit të Gjykatës, duke kërkuar që Gjykata 
të vlerësojë nëse ato pakësojnë ndonjë nga të drejtat dhe liritë e përcaktuara në 
Kapitullin II të Kushtetutës.802

Gjykata nxori një aktgjykim dhe vlerësoi se amendamenti i propozuar i Kushtetutës 
duhet të konsiderohet sipas Kapitullit II të Kushtetutës, i cili përbëhet nga të drejtat 
dhe liritë themelore të njeriut, të cilat janë baza e rendit juridik të Kosovës.803

Gjykata gjithashtu konsideroi se “Kapitulli III [Të drejtat e komuniteteve dhe 
anëtarëve të tyre] dhe të drejtat e tjera mund të jenë të zbatueshme pasi të drejtat 
specifike të përcaktuara janë zgjerim i të drejtave dhe lirive të njeriut të përcaktuara 
në Kapitullin II të Kushtetutës, në veçanti, i atyre të drejtave të përcaktuara në 
nenin 24 [Barazia para Ligjit].”804 Ky argumentim qëndron kështu veçanërisht për 
shkak të pikëpamjes së dispozitës nga neni 21.2 i Kushtetutës, i cili përcakton që 
Kosova do t’i mbrojë dhe garantojë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, siç 
parashihet me Kushtetutë. Kjo jo doemos nënkupton se mbrohen dhe garantohen 
vetëm ato të drejta dhe liri të përcaktuara në Kapitullin II.805

797 Komisioni Evropian për Demokraci përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Zyra për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e 
 Njeriut (OSBE/ODHIR), Kirgistan, Opinion i Përbashkët për Projekt-Kushtetutën e Republikës së Kirgistanit, miratuar nga 
 Komisioni i Venecias në Takimin e 126-të plenar, Opinioni nr. 1021 /2021, CDL-AD(2021)007,19-20 mars 2021, në 
 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf%20skedar%20=CDL-%20AD(%202021)007-e
798 Ibid., para. 19.
799 Ibid., para. 20.
800 Ibid., para. 21.
801 Ibid., para. 21.
802 Ibid., para. 5.
803 Ibid., para. 61.
804 Ibid., para. 62.
805 Ibid., para. 63.



343

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës Çështja

Arsyetimi i Gjykatës është paraqitur më poshtë:

128. Gjykata konsideron që amendamenti 
i propozuar i Kushtetutës i cili parasheh 
zgjedhjen e Presidentit të Republikës 
nga qytetarët me të drejtë vote është 
përmirësim i të drejtës së qytetarëve. Për 
këtë arsye, Gjykata nuk e konsideron të 

nevojshme ta vlerësojë më tej kushtetutshmërinë e amendamentit të propozuar. 

129. Gjykata konsideron që dispozita për shpalljen e zgjedhjeve për President të ri të 
Republikës gjashtë muaj para përfundimit të mandatit të rregullt të Presidentit nuk ndikon 
në të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të parashikuara me Kushtetutë. Për këtë 
arsye, Gjykata nuk e konsideron të nevojshme ta vlerësojë më tej kushtetutshmërinë e 
amendamentit të propozuar.

130. Paragrafi i ri në nenin 86.3 propozon kriteret për nominimin e kandidatëve për postin 
e Presidentit të Republikës kur Presidenti zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët. Aktualisht, 
pasi vetëm deputetët e Kuvendit mund ta zgjedhin Presidentin, kriteri për nominim është 
që ai/ajo mund të paraqesë nënshkrimet e së paku 30 deputetëve. Pasi secili deputet mund 
ta nominojë vetëm një kandidat, kjo do të thotë që më së shumti katër kandidatë mund 
të konkurrojnë sipas sistemit të tanishëm. Teorikisht, nuk ka arsye pse nuk mund të ketë 
numër më të madh të kandidatëve kur sistemi ndryshon në zgjedhje të drejtpërdrejtë nga 
qytetarët.

131. Tani propozohet që subjektet politike parlamentare të cilat e kanë kaluar pragun 
zgjedhor, sipas ligjit, mund të propozojnë kandidatë për postin e Presidentit, dhe subjektet 
politike që mbajnë ulëse të garantuara në Kuvend dhe, së paku 15.000 votues me të drejtë 
vote, përmes peticionit të dorëzuar me nënshkrime të veta. Afatet kohore dhe procedurat e 
tjera duhet të përcaktohen me ligj.

132. Duket të ketë arsyetim për të drejtën e subjekteve politike që mbajnë ulëse të 
garantuara në Kuvend për të pasur të drejtë për të propozuar kandidatë, posaçërisht duke 
pasur parasysh vlerat e diversitetit shumetnik dhe vlerat e tjera të mbrojtura me Kushtetute, 
siç përcaktohet në nenin 3 [Barazia para Ligjit].

133. Ngjashëm, propozimi me peticion publik i numrit të propozuar prej 15.000 votuesve 
me të drejtë vote e përmbush kriterin që është i pranishëm në shumë shtete demokratike. 
Megjithatë, ky propozim ua mohon të drejtat subjekteve politike që nuk e kanë kaluar 
pragun zgjedhor për ta propozuar kandidatin e tyre për postin e Presidentit.     

134. Prandaj, një partie politike që është e regjistruar në mënyrë legjitime dhe ka të drejtë 
të marrë pjesë në zgjedhje si çdo parti tjetër politike, i mohohet e drejta për ta paraqitur 
kandidatin e zgjedhjes së tyre.

135. Gjykata konsideron që kufizimi i tillë i diskriminon subjektet e ligjshme të cilat pritet të 
kenë të drejtë të marrin pjesë në jetën publike. Kjo ua mohon anëtarëve dhe mbështetësve 

Zgjedhja e Presidentit me votën e 
drejtpërdrejtë të qytetarëve, gjashtë muaj 
para se t’i skadojë afati i rregullt i presidentit 
aktual, nuk është në kundërshtim me 
Kapitullin II të Kushtetutës.



344

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së KosovësÇështja

të subjekteve të tilla politike të drejtën për ta paraqitur kandidatin e tyre të propozuar për 
postin e Presidentit. Një ndalesë e tillë nuk e përmbush kriterin e proporcionalitetit, që 
pritet të përmbushet, për përjashtimin e tyre nga ky aspekt i pjesëmarrjes në jetën politike 
të shtetit.

136. Në të vërtetë, neni 24 i Kushtetutës 
ndalon diskriminimin e personave në shumë 
baza. Njëra prej tyre është “mendimeve 
politike ose të tjera”. Personat që dëshirojnë ta shprehin mendimin e vet politik kanë të 
drejtë të plotë ta bejnë atë si anëtar i një partie politike të themeluar ligjërisht. Partitë 
politike kanë status special të mbrojtur me ligj. Partitë mund të formohen sipas kritereve të 
përcaktuara me ligje dhe, kur të themelohen, duhet të trajtohen në mënyrë jodiskriminuese.

138. Prandaj, Gjykata konkludon që neni i ri i propozuar 86.3, pasi nuk lejon propozimin 
nga të gjitha subjektet politike të regjistruara, pakëson të drejtat dhe liritë e përcaktuara në 
Kapitullin II të Kushtetutës.

139. Gjykata vëren që propozimi për President të Republikës mund të sigurohet vetëm me 
përfshirjen e partive politike ose me peticion dhe mbështetje të 15.000 qytetarëve. Askush 
nuk mund të parashikojë sa kandidatë mund të propozohen me peticion të qytetarëve. Kjo 
u mundëson partive politike të kenë rol të madh lidhur me atë se kush mund të propozohet 
për postin e Presidentit.

140. Gjykata më tej vëren që neni 88 [Papajtueshmëria] i Kushtetutës, sa i përket formës 
aktuale dhe asaj që propozohet në amendament i nenit 88, ndalon ushtrimin e çdo funksioni 
në parti politike. Baraspesha që duhet të arrihet nga cilido President i ardhshëm në detyrë 
që ushtron postin e Presidentit dhe kërkon mbështetjen e partive politike duhet të kihet 
parasysh nëse ai President në detyrë dëshiron të rizgjidhet. Vështirësia e gjetjes së rrugës e 
cila siguron që neni 88 nuk cenohet, në ndërkohë që ka edhe angazhim në procesin politik 
të Presidentit në detyrë, kërkon shqyrtim dhe trajtim të kujdesshëm.

141. Gjykata konsideron që dispozita për mbajtjen e rrethit të dytë të votimit nëse asnjë 
kandidat nuk merr shumicën absolute të votave në rrethin e parë nuk ndikon në të drejtat 
dhe liritë themelore të njeriut të parashikuara me Kushtetutë. Për këtë arsye, Gjykata 
nuk e konsideron të nevojshme ta vlerësojë më tej kushtetutshmërinë e amendamentit të 
propozuar. Prandaj, Gjykata konkludon që neni i ri i propozuar 86-4 nuk pakëson ndonjë 
të drejtë dhe liritë e përcaktuara në Kapitullin II të Kushtetutës.806

Gjykata vlerësoi se zgjedhja e drejtpërdrejtë e Presidentit do t’u jepte qytetarëve më 
shumë të drejta.807 Ajo konstatoi se kufizimi i së drejtës për të emëruar një kandidat 
për President, vetëm për subjektet politike të cilat e kanë kaluar pragun zgjedhor, 
do të ishte diskriminim i pajustifikuar, pasi që nuk do të përmbushte kriterin e 
proporcionalitetit.808 Megjithatë, Gjykata – në rastin konkret - nuk bëri një vlerësim 
të proporcionalitetit.

806 Rasti nr. KO29/12.
807 Ibid., para. 76.
808 Ibid., para. 135.

Partitë politike kanë të drejtë të 
nominojnë kandidatë për President.
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Tranzicioni i mundshëm në një sistem 
presidencial do duhej të merrte parasysh 
(i) kompetencat e Presidentit, 
(ii) shtrirjen e atyre kompetencave, 
(iii) efikasitetin e tyre, dhe 
(iv) ekzistimin e mekanizmave të 
mjaftueshme. 

Gjykata nuk e shqyrtoi nëse në funksion 
të kompetencave të Presidentit, sipas 
Kushtetutës, ka ndërhyrje të mundshme 
në të drejtat dhe liritë e njeriut.

Të drejtat e qytetarëve nuk do 
të zgjeroheshin nëse zgjedhja 
e drejtpërdrejtë e Presidentit 
do të rezultonte në pushtete të 

pakontrolluara, që vënë në rrezik parimin e sundimit të ligjit, ndarjes së pushteteve, 
gjyqësorit të pavarur dhe të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve. Prandaj, 
çdo propozim për ndryshimin e Kushtetutës që lejon zgjedhjen e drejtpërdrejtë të 
Presidentit duhet të sigurojë respektimin e parimeve kushtetuese.

Arsyetimi i Gjykatës duhet analizuar nga këndvështrimi i autoritetit të saj të kufizuar 
nga Kushtetuta, për të shqyrtuar amendamentet kushtetuese vetëm në lidhje me 
respektimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Megjithatë, është e vështirë 
të vlerësohet në mënyrë abstrakte nëse një amendament do të shkelte të drejta të 
tilla. Një interpretim tekstual i Kushtetutës nuk do t’i jepte autorizim Gjykatës që 
të vlerësojë amendamentet të cilat janë në kundërshtim me parimet themelore të 
Kushtetutës, të përcaktuara në Kapitullin I. Nga ky lloj interpretimi, do mund të 
konkludohej se çdo ndryshim i Kushtetutës lejohet, përveç atyre që ndërhyjnë në 
të drejtat dhe liritë e njeriut.

Rasti KO162/18

Gjykata në këtë rast konsideroi se 
fusha e vlerësimit të një amendamenti 
kushtetues duhet të zgjerohet, në 
atë mënyrë që të përfshijë edhe 
vlerësimin e parimeve themelore të përcaktuara në Kapitullin I të Kushtetutës. Ajo 
konfirmoi se “vlerësimi i kushtetutshmërisë, sipas nenit 144.3 të amendamentimit 
të propozuar të Kushtetutës, duhet të trajtohet në dritën e Kapitullit II [Të Drejtat 
dhe Liritë Themelore], duke përfshirë rendin juridik të Republikës së Kosovës, bazë 
e të cilit - sipas nenit 21 [Parimet e Përgjithshme] të Kapitullit II të Kushtetutës - 
janë të drejtat dhe liritë e njeriut të përmendura në atë Kapitull”.809

Gjykata, në mënyrë specifike, iu referua vlerave të rendit kushtetues të Kosovës 
të cilat përfshijnë “parimet e lirisë, paqes, demokracisë, barazisë, respektimit të të 
drejtave dhe lirive të njeriut dhe sundimit të ligjit, mosdiskriminimit, të drejtës së 
pronës, mbrojtjes së mjedisit, drejtësisë sociale, pluralizmit, ndarjes së pushtetit 
shtetëror dhe ekonomisë së tregut.”810

809 Rasti nr. KO162/18, par. 24
810 Ibid., para. 49.

Një amendament kushtetues nuk mund 
të devijojë nga parimet themelore të 
Kushtetutës.
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Opinioni i Komisionit të Venecias

Komisioni i Venecias ka dhënë një 
vlerësim më të detajuar të testit të 
proporcionalitetit.”811 Opinioni i 
Përbashkët i Komisionit të Venecias 
dhe OSBE/ODIHR-së mbi 
Projekt-Kushtetutën e Republikës 
së Kirgistanit ka theksuar se:

15. Vendet nga rajoni i OSBE-së kanë pranuar sisteme të ndryshme të qeverisjes. Përderisa 
në Evropë zgjedhja mbizotëruese është ajo e sistemit parlamentar, ka disa vende në rajonin 
e OSBE-së që kanë zgjedhur sistemin gjysmë-presidencial ose presidencial.

50. Neni 66 (së bashku me dispozitat pasuese) parasheh tranzicionin në një sistem 
presidencial dhe garantimin e kompetencave jashtëzakonisht të gjera për Presidentin. 
Këto kompetenca janë të përcaktuara në Seksionin III, Kapitulli I i Projekt-Kushtetutës, 
por gjithashtu shfaqen në një sërë dispozitash të kapitujve të tjerë. Kontrolli më i fortë i 
disponueshëm për pushtetin e Presidentit gjendet në nenin 67(2), i cili thotë se “i njëjti 
person nuk mund të zgjidhet President për më shumë se dy mandate”. Kjo dispozitë është 
thelbësore, pasi është nga të paktat që mban nën kontroll kompetencat presidenciale, me 
kusht që të mos ndryshohet më vonë, nëse projekt-kushtetuta veçse miratohet në këtë 
formë.

51. Kompetencat e Presidentit 
kufizohen nga neni 73 i cili parashikon 
arsyet dhe procedurën e shkarkimit 
të Presidentit nga detyra. Procesi 
i shkarkimit është kompleks, pasi 
parasheh “dy të tretat e votave të 
numrit të përgjithshëm të deputetëve 
të Jogorkut Kenesh-it, sipas iniciativës së së paku gjysmës së numrit të përgjithshëm të 
deputetëve, nga një mocion i ngritur nga të paktën gjysma e numrit të përgjithshëm të 
deputetëve, në bazë të konkluzionit të një komisioni të veçantë të formuar nga Jogorku 
Keneshi, i cili i dërgohet Prokurorisë së Përgjithshme dhe Gjykatës Kushtetuese” (Neni 
73(3)). Kjo duhet të konfirmohet më pas nga Prokuroria e Përgjithshme, Gjykata Kushtetuese 
dhe të shkojë sërish për votim nga shumica prej 2/3 në parlament. Prandaj, rekomandohet 
që veçoritë e tjera të mbajtjes nën kontroll të pushtetit të Presidentit të mishërohen në 
Kushtetutë, veçanërisht lidhur me zbatimin e mandatit të tij/saj gjatë periudhës së ekzistimit 
të mandatit dhe jo vetëm në formën e zgjedhjeve një herë në pesë vjet, të kufizuar në dy 
mandate dhe një procedurë të vështirë shkarkimi. Procesi i shkarkimit duhet të jetë më 
real, në mënyrë që të sigurojë një kontroll të rëndësishëm të pushtetit presidencial në rastet 
ekstreme. Propozimet se si mund të arrihet kjo janë paraqitur në paragrafët e mëposhtëm.

811 Komisioni i Venecias, Opinioni nr. 1021/2021, para. 15.     

Portretizimi i Presidentit si ‘garantues’ mund 
ta vendosë atë mbi rendin kushtetues dhe të 
përbëjë ndërhyrje në detyrën e gjyqësorit për 
të mbrojtur dhe garantuar të drejtat dhe liritë 
e qytetarëve.

Qeverisja demokratike me pjesëmarrje 
qytetare, sundimi i ligjit, të drejtat dhe liritë 
themelore duhet të ruhen si dhe ndarja e 
pushteteve duhet të mirëmbahet nëpërmjet 
kontrollit dhe balancit mes institucioneve të 
ndryshme. 
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52. Ky tranzicion në modelin presidencial, sipas nenit 66 (1) të Projekt-Kushtetutës, e 
portretizon Presidentin jo vetëm si Kryetar të Shtetit, por edhe si ‘zyrtarin më të lartë’ dhe 
‘udhëheqësin e pushtetit ekzekutiv të Republikës së Kirgistanit’. Neni 66 (2) përcakton se 
Presidenti “siguron unitetin e popullit dhe të pushtetit shtetëror”. Kjo përsëritet edhe një 
herë në nenin 66 (4) ku thuhet se - ai “siguron unitetin e pushtetit shtetëror, koordinimin 
dhe ndërveprimin e organeve qeveritare”. Përderisa përshkrime të ngjashme gjenden edhe 
në kushtetuta të tjera, është e qartë se ekziston një konflikt mes kompetencave dhe idesë 
së ndarjes së pushteteve. Cilësimi i tillë mund të lexohet si një interpretim i pozicionit 
të Presidentit mbi pushtetet e tjera dhe jo si pjesë përbërëse e pushtetit ekzekutiv. Ky 
interpretim përforcohet nga struktura e Kushtetutës, që përcakton pushtetin ekzekutiv në 
kreun III, ndërsa i kushton një kapitull të veçantë Presidentit.

53. Sipas nenit 70(1) Presidenti ‘përcakton strukturën dhe përbërjen’ e Kabinetit të Ministrave 
(megjithëse, sipas paragrafit 1 pika 2, me ‘pëlqimin e parlamentit’ për disa emërime), emëron 
dhe shkarkon udhëheqësit e autoriteteve të tjera ekzekutive dhe drejtuesve të administratës 
shtetërore vendore, formon Administratën Presidenciale, formon Këshillin e Sigurimit, 
emëron dhe shkarkon Sekretarin e Shtetit dhe emëron dhe shkarkon Avokatin e Popullit 
për të Drejtat e Fëmijëve (neni 70 i Projekt Kushtetutës). Megjithatë, duhet përmendur 
se Projekt-Kushtetuta nuk përcakton funksionet apo kompetencat e këtyre organeve 
publike. Në pjesën më të madhe, ky është një rikthim i kompetencave të Presidentit nga 
Kushtetuta e Republikës së Kirgistanit e vitit 2007. Këto kompetenca të gjera të Presidentit 
ngritën shqetësime atëherë, në të njëjtën mënyrë si tani. Kompetenca e Presidentit për të 
emëruar dhe shkarkuar i vetëm pothuajse të gjithë administratën e shtetit mund të rezultojë 
në mungesë llogaridhënieje, të dëmtojë proceset e shëndosha politike demokratike, të 
nxitë prirjet për keqpërdorim dhe për këtë arsye rekomandohet të rishikohen ndjeshëm 
kompetencat e tij në Projekt-Kushtetutë.

54. Për më tepër, nevojitet elaborim i mëtejshëm i llojit të ‘pëlqimit’ që Presidenti duhet të 
marrë nga Parlamenti për emërimin e Kryetarit të Kabinetit të Ministrave, zëvendësve të 
tij/saj dhe anëtarëve të tjerë të Kabinetit të Ministrave, të paraparës në nenin 70(1)(2). Kjo 
përsëritet edhe në nenin 80(1)(6), në Kapitullin II mbi Pushtetin Legjislativ të Republikës 
së Kirgistanit. Projekt-Kushtetuta duhet të specifikojë qartë se “pëlqimi” nënkupton votën 
e Parlamentit, si dhe të specifikojë çfarë shumice nevojitet. 

55. Një çështje tjetër shqetësuese lidhet me nenin 66(3) të Projekt-Kushtetutës, i cili 
parasheh se Presidenti është “garant i Kushtetutës, të drejtave dhe lirive të njeriut dhe 
qytetarit”. Përderisa është e vërtetë që disa kushtetuta të vendeve në Evropën Qendrore 
dhe Lindore ose në Azinë Qendrore përmbajnë dispozita të ngjashme, ky funksion 
duhet të ushtrohet nga gjykatat nëpërmjet kontrollit kushtetues ose gjyqësor. Siç është 
theksuar nga ODIHR-ja dhe opinionet e mëparshme të Komisionit të Venecias – gjyqësori 
konsiderohet të jetë garantuesi i të drejtave dhe lirive të njeriut dhe i rendit kushtetues 
në tërësi’. Dispozita që i jep Presidentit titullin “garant” me të drejtë u përjashtua nga 
Kushtetuta aktuale pasi rrezikon të mjegullojë kompetencat e Presidentit dhe organeve të 
tjera shtetërore. Rekomandohet heqja e kësaj dispozite.
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56. Neni 70(4) dhe neni 95(7) dhe (8) i japin Presidentit një rol të fortë si në emërimin e 
gjyqtarëve ashtu edhe në shkarkimin e tyre. Më tej, të njëjtat dispozita i japin Presidentit 
edhe kompetencat në lidhje me organizimin e brendshëm të gjykatave më të larta, ashtu 
që Presidenti ka një rol në përzgjedhjen dhe shkarkimin e kryetarëve dhe nënkryetarëve 
të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Supreme (të shtjelluara në detaje në seksionin e 
mëposhtëm për Gjyqësorin). Marrë në tërësi, këto karakteristika janë të jashtëzakonshme 
edhe në krahasim me sistemet e tjera kushtetuese presidenciale.

57. Sipas nenit 85(2) (Kapitulli II mbi ‘Pushtetin Legjislativ të Republikës së Kirgistanit’) 
të Projekt Kushtetutës, Presidentit i jepen kompetencat e iniciativës legjislative. Neni 86 
parashikon më tej se çdo projektligj që Presidenti (ose Kryetari i Kabinetit të tij/saj të 
Ministrave) inicion dhe që ai/ajo e konsideron urgjent, e tejkalon radhën e pritjes dhe 
duhet të shqyrtohet nga parlamenti në mënyrë të jashtëzakonshme (neni 86(2)). Ç’është 
thelbësore, neni 116 i lejon Presidentit të iniciojë ndryshimet kushtetuese. Kjo është e 
drejtë shtesë e kompetencës së Presidentit për të inicuiar referendum (neni 70(2)(1)), i cili 
është mjet i demokracisë së drejtpërdrejtë, që është në gjendje të formësojë rendin juridik 
në një spektër të gjerë çështjesh.

58. Komisioni i Venecias ka theksuar më herët se ‘[p]arimi i ndarjes së pushteteve kryesisht 
formëson rregullimin e nismës legjislative. Ky parim nënkupton ndarjen e institucioneve 
të qeverisjes në tre degë: legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Ligjet i nxjerr ligjvënësi; 
ekzekutivi vë në veprim ligjet; dhe gjyqësori interpreton ligjet. Ndarja e tillë e pushteteve 
synon të parandalojë absolutizmin dhe diktaturën, ku të gjitha degët janë të përqendruara 
në një autoritet të vetëm’. 

59. Në këtë aspekt, është e vërtetë se shumë 
kushtetuta nuk kanë një qasje puriste ku 
vetëm legjislativi ka kompetenca iniciative 
ligjbërëse. Në hapësirën e OSBE-së dhe 
të Këshillit të Evropës, kushtetutat i japin 
edhe ekzekutivit, apo edhe Presidentit, 
të drejtën e iniciativës legjislative, që 
paraqet një realitet politik edhe në sistemet 

parlamentare. Dhënia e të drejtës së iniciativës legjislative kreut të shtetit dhe e ndarjes 
së duhur të pushteteve është e mundur vetëm kur ekziston një ekzekutiv (Qeveri) i fortë 
dhe i ndarë nga Presidenti, mbikëqyrje e fortë parlamentare e projektligjeve dhe rregulla 
që sigurojnë një gjyqësor të pavarur. Në rastin e Projekt-Kushtetutës në shqyrtim, nuk 
mund të arrihet parimi i ndarjes së pushteteve kur kompetencat e Presidentit përfshijnë 
kompetenca ekskluzive ekzekutive, kompetenca të iniciativës legjislative, ndërhyrje në 
gjyqësor (shtjelluar më poshtë) si dhe një rol të dobësuar të parlamentit (adresuar më 
poshtë). Prandaj, këshillohet që të rishqyrtohet kuadri i përgjithshëm institucional, duke 
rishikuar ndjeshëm dispozitat përkatëse të Projekt-Kushtetutës.

60. Sipas nenit 70(1)(7), Presidenti ‘formon Administratën Presidenciale’. Për më tepër, 
në nenin 89 përcaktohet se “Kryetari i Kabinetit të Ministrave është kreu i Administratës 
së Presidentit”. Kjo mund të rezultojë në krijimin e organeve të veçanta, por de facto të 

Presidenti mund të iniciojë ligje dhe 
të ruajë ndarjen e pushteteve nëse 
ekziston: 
1) një qeveri e fortë, 
2) mbikëqyrje e fortë parlamentare, 
3) gjyqësor i pavarur.
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mbivendosura, me struktura të tepërta apo edhe të dyfishta. Rreziku i mbivendosjes rritet 
edhe më tepër nga fakti se Projekt-Kushtetuta nuk përcakton kompetencat dhe funksionet 
e këtyre zyrtarëve. Prandaj, rekomandohet që të ndahet qartë pozicioni i Kryetarit të 
Kabinetit të Ministrave dhe i Shefit të Administratës së Presidentit, si dhe të sigurohet që 
të mos ketë mbivendosje ndërmjet këtyre organeve.

61. Së fundi, kompetenca e Presidentit për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme (neni 
70 (9)) është plotësisht e pakontrolluar, pasi që nuk kërkon miratim paraprak ose ratifikim 
të mëvonshëm nga Jogorku Kenesh-i (vetëm një njoftim), e as nuk ka specifikuar ndonjë 
kufizim tjetër, si p.sh. të qenit i përkohshëm ose i paraparë me ligj. Komisioni i Venecias 
në opinionet e saj për situatat emergjente ka rekomanduar që çdo masë emergjente ‘t’i 
nënshtrohet tri kushteve të përgjithshme – domosdoshmërisë, proporcionalitetit dhe 
përkohshmërisë’. Kjo dhe dispozita të tjera të Projekt-Kushtetutës për gjendjen e 
jashtëzakonshme duhet të rishikohen”.812

Analiza krahasuese
Kushtetuta gjermane (Grundgesetz) në nenin 79 të saj përmban parimin e 
Ewigkeitsgarantie (garancisë së përjetshme), i cili parasheh se disa tipare kryesore 
të Kushtetutës gjermane nuk mund të ndryshohen.813 Arsyetimi i këtij parimi është 
se çdo ndryshim i Kushtetutës bazohet në vetë Kushtetutën dhe se, si rrjedhojë, një 
ndryshim nuk mund të shpërfillë parimet themelore kushtetuese. Përvoja historike 
me Hitlerin - duke tejkaluar parimet demokratike dhe kushtetuese dhe duke e kthyer 
Gjermaninë në një diktaturë me mjete legjitime kushtetuese - është arsyeja pse akti 
më i lartë juridik i Gjermanisë ka vendosur kufizime thelbësore ndaj ndryshimeve 
kushtetuese.

Garancia e përjetshme’ gjermane kufizohet në dinjitetin njerëzor, por nuk përfshin 
ndonjë të drejtë specifike të njeriut. Kjo garanci përfshin karakterin federal të 
Gjermanisë - se vendi është një republikë demokratike dhe një shtet social i bazuar 
në shtetin e së drejtës. Gjykata Kushtetuese gjermane këtë garanci e ka interpretuar 
në mënyrë të kufizuar, ashtu që vetëm thelbi i këtyre parimeve të mos preket. 
Garancia e përjetshme nuk ka efekt nëse Kushtetuta abrogohet me një “pouvoir 
constituant”814 për shkak të ndryshimit të rrethanave politike, të cilat do i hapnin 
rrugën miratimit të një Kushtetute krejtësisht të re.

Sa për krahasim, formulimi i Kushtetutës së Kosovës (neni 144) e kufizon vlerësimin 
e kushtetutshmërisë së amendamenteve vetëm në suazat e vlerësimit të shkeljes së 
Kapitullit II (të drejtat dhe liritë e njeriut) të Kushtetutës.815

812 Komisioni i Venecias, Opinioni nr.1021/2021.
813 Kushtetuta e Gjermanisë.
814 Fuqia për të vendosur rendin kushtetues të një vendi.
815 Kushtetuta e Kosovës.
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Përfundime
Korniza kushtetuese duhet të sigurojë mbrojtje efektive të të drejtave dhe lirive 
themelore si parime kyçe të Kushtetutës. Qytetari, me të drejtat dhe liritë e njeriut 
të garantuara me Kushtetutë, është në qendër të Kushtetutës dhe parimet e tjera 
kushtetuese kanë synim plotësimin dhe mbështetjen e këtij parimi themelor.

Në Deklaratën e saj të Pavarësisë, Kosova është zotuar që të miratojë një kushtetutë 
që parasheh  “një zotim për të respektuar të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të 
të gjithë qytetarëve tanë, posaçërisht ashtu siç definohen me Konventën Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut”.  Në thelb, ky është një përkushtim ndaj parimeve të 
Kapitullit I [Dispozitat Themelore] të Kushtetutës.

Megjithatë, neni 144(3) i Kushtetutës e kufizon shqyrtimin e amendamenteve 
kushtetuese nga Gjykata Kushtetuese vetëm në sferën e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore [Kapitulli II]. Kushtetua nuk parasheh mundësinë e interpretimit më 
të gjerë të Gjykatës - që do të përfshinte Kapitullin I mbi Dispozitat Themelore 
dhe Kapitullin III për të Drejtat e Komuniteteve dhe anëtarëve të tyre - me rastin e 
vlerësimit të një amendamenti  të propozuar. Nga zbrazëtirat ekzistuese kushtetuese 
dhe interpretimi i Gjykatës, mbetet e paqartë se deri në çfarë mase Gjykata mund 
të marrë në konsideratë Kapitujt I dhe III. Prandaj, ndryshimet kushtetuese në 
këtë drejtim do të siguronin më shumë qartësi dhe do eliminonin nevojën për 
interpretim në të ardhmen.

Rekomandimet
Disa alternativa që mund të merren parasysh për të plotësuar zbrazëtirat kushtetuese 
janë:

● Nuk duhet të ketë kufizime për amendamentet kushtetuese, përveç atyre që 
burojnë nga Kapitulli II i Kushtetutës dhe atyre që i ka përcaktuar Gjykata me 
interpretimin e saj;

● Një dispozitë e re kushtetuese mund të kodifikojë interpretimin e Gjykatës që 
përmban dispozitat themelore të Kushtetutës dhe të drejtat e komuniteteve gjatë 
vlerësimit të kushtetutshmërisë së një amendamenti të Kushtetutës.

● Një tjetër mundësi do të ishte përcaktimi i një liste të qartë të vlerave dhe parimeve 
nga të cilat nuk mund të devijohet me rastin e propozimeve të amendamenteve 
kushtetuese ose të parashihet një dispozitë e veçantë kushtetuese, e cila në mënyrë 
shprehimore përcakton se vlerat kushtetuese përcaktojnë kufijtë për çdo ndryshim 
të Kushtetutës.
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ANEKS

BURIMET

1 Tipologjia dhe hierarkia e normave në rendin kushtetues 

PRAKTIKA GJYQËSORE E GJYKATËS KUSHTETUESE   

Rasti KO95/13, 9 shtator 2013 – Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Ligjit, Nr. 04/L-199, për ratifikimin e 
Marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet 
Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë dhe të Planit të zbatimit për këtë marrëveshje.

KOMISIONI I VENECIAS

Opinioni Nr. 958/2019 mbi Projektligjin për Aktet Juridike, 14 tetor 2019

2. Autoriteti dhe delegimi i kompetencave për të negociuar dhe nënshkruar 
marrëveshje (traktate) ndërkombëtare 

GJYKATA KUSHTETUESE

Rasti KO43/19, 27 qershor 2019 – Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 06/L-145 për Detyrat, 
Përgjegjësitë dhe Kompetencat e Delegacionit Shtetëror të Republikës së Kosovës në Procesin e 
Dialogut me Serbinë.

Rasti KO131/18, 25 mars 2019 – Aktvendim për papranueshmëri për vlerësimin e konfliktit në mes 
të kompetencave kushtetuese të Presidentit të Republikës së Kosovës dhe Kuvendit të Republikës së 
Kosovës, siç është përcaktuar me nenin 113.3 (1) të Kushtetutës.

3. Grupi parlamentar që ka të drejtë të propozojë Kryetarin e Kuvendit 

GJYKATA KUSHTETUESE

Rasti KO119/14, 26 gusht 2014 – Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit Nr. 05-V-001, të votuar 
nga 83 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës.

4. Mandati i Kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit pas largimit nga grupi i 
tyre parlamentar 

GJYKATA KUSHTETUESE

Rasti KO84/18, 24 dhjetor 2018 – Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit nr. 06/V-145 të Kuvendit 
të Republikës së Kosovës përkitazi me Propozimin e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje! për 
shkarkimin e Aida Dërgutit nga pozita e nënkryetares së Kuvendit të Republikës së Kosovës.  
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5. Pavlefshmëria e mandatit të deputetit të Kuvendit për shkak të veprës 
penale

GJYKATA KUSHTETUESE  

Rasti KO95/20, 6 janar 2021 – Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Kuvendit të Republikës 
së Kosovës nr. 07/V-014, të 3 qershorit 2020, për Zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

KOMISIONI I VENECIAS

Opinioni Nr. 807/2015 – Raporti për Përjashtimin e Kryerësve të Veprave Penale nga Parlamenti, 
23 nëntor 2018

Studimi Nr. 352/2005 – Raporti për Legjislacionin Zgjedhor dhe Administrimin e Zgjedhjeve në 
Evropë, 12 qershor 2006.

6.  Fushëveprimi i imunitetit të deputetëve të Kuvendit

GJYKATA KUSHTETUESE

Rasti Nr. KO98/11, 20 shtator 2011 – Aktgjykim lidhur me imunitetin e deputetëve të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës, Presidentit të Republikës së Kosovës, dhe anëtarëve të Qeverisë së Republikës 
së Kosovës.

KOMISIONI I VENECIAS

Studimi Nr. 714/2013 – Raport mbi fushëveprimin dhe heqjen e imuniteteve parlamentare, 14 maj 2014. 

7.  Kompetenca e Presidentit për t’i kthyer ligjet në Kuvend

GJYKATA KUSHTETUESE

Rasti KO57/12, 9 shtator 2012 – Aktgjykim lidhur me kërkesën e Presidentes së Republikës së 
Kosovës, Shkëlqesisë së Saj, Atifete Jahjaga, me të cilën konteston votimin për miratimin e Ligjit nr. 
04/l-084 “Për pensionet e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës”.

KOMISIONI I VENECIAS

Opinioni Nr. 875/2017 – Turqia, Opinioni mbi Ndryshime Kushtetuese të miratuara nga Asambleja 
e Madhe Kombëtare më 21 janar 2017, që do t’i nënshtrohen referendumit kombëtar më 16 prill 2017, 
13 mars 2017. 

Opinioni Nr. 997/2020 – Irlanda, Opinioni mbi Katër Projektligjet Kushtetuese për Mbrojtjen e 
Mjedisit, për Burimet Natyrore, për Referendumet dhe për Presidentin i Islandës, Qeverinë, Funksionet 
e Qeverisë dhe Çështje të tjera Institucionale, 9 tetor 2020

Opinioni Nr. 992/2020 – Federata Ruse, Opinioni i Përkohshëm për Ndryshimet Kushtetuese dhe 
Procedurën e Miratimit të tyre, 23 mars 2021
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8.  Kuorumi dhe votimi për zgjedhjen e Presidentit 

9. (Pa)pajtueshmëria e mandatit të Presidentit me funksione të tjera publike 
dhe politike

GJYKATA KUSHTETUESE  

Rasti Nr. KO47/10, 28 shtator 2010 – Aktgjykim – Naim Rrustemi dhe 31 deputetë të tjerë të 
Kuvendit të Republikës së Kosovës Vs. Shkëlqësisë së tij, Fatrmir Sejdiu, President i Republikës së 
Kosovës. 

KOMISIONI I VENECIAS

Studimi Nr. 646/2011 – Raporti mbi Demokracinë, Kufizimin e Mandateve dhe Papajtueshmërinë e 
Funksioneve Politike, 31 janar 2013.

10.  Çfarë ndodh kur Presidenti mungon?

GJYKATA KUSHTETUESE

Rasti Nr. KO97/10, 22 dhjetor 2010 – Aktgjykimi në mbështjen e kërkesës së parashtruar nga 
Ushtruesi i Detyrës së Presidentit, Dr. Jakup Krasniqi, lidhur me mbajtjen e postit të Ushtruesit të 
Detyrës së Presidentit dhe njëkohësisht të postit të Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike 
të Kosovës.

Rasti KO29/12 & 48/12, 20 korrik 2012 – Aktgjykim lidhur me Amendamentet e propozuara 
kushtetuese, të dorëzuara nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës më 23 mars 2012 dhe 4 
maj 2012.

GJYKATA KUSHTETUESE  

Rasti KO29/11, 30 mars 2011 – Aktgjykim lidhur me vlerësimin e kushtetutshmërisë së Vendimit të 
Kuvendit të Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-04, lidhur me zgjedhjen e Presidentit të Republikës së 
Kosovës, i datës 25 shkurt 2011. 

Rasti KO47/16, 4 prill 2016 - Aktvendim për papranueshmëri Vlerësim i kushtetutshmërisë së 
Vendimit nr. 05-V-233, të 26 shkurtit 2016, për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës.

KOMISIONI I VENECIAS

CDL-AD(2019)015 – Parametrat mbi Marrëdhëniet ndërmjet Shumicës Parlamentare dhe Opozitës 
në një Demokraci: lista kontrolluese, 24 qershor 2019. 

Studimi Nr. 352/2005 – Raporti mbi ligjin dhe administrimin e zgjedhjeve në Evropë, 12 qershor 2006.

LITERATURA
Bjørn Erik Rasch, ‘Procedura e votimit në Parlament”, në Herbert Döring (ed), Parlamentet dhe 
rregulli i shumicës në Evropën Perëndimore, Qendra Mannheim për hulumtme sociale evropiane 
(MZES), Universiteti i  Mannheim.

Esin Örücü, ‘Turqi. Whither the Presidency of  the Republic of  Turkey?’, E Drejta Publike Evropiane, 
Volumi 14, Numër 1, 2008.

Carol Migdalovitz, ‘Zgjedhjet në Turqi në vitin 2007: Pushteti dhe kriza e identitetit”, 10 shtator 2007.

Issam Michael Saliba, ‘Liban: Zgjedhjet presidenciale dhe interpretimet konfliktuoze kushtetuese.
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11. Çfarë përbën një shkelje të rëndë të Kushtetutës nga Presidenti?

GJYKATA KUSHTETUESE  

Rasti Nr. KO47/10, 28 shtator 2010 – Aktgjykim – Naim Rrustemi dhe 31 deputetë të tjerë të 
Kuvendit të Republikës së Kosovës Vs. Shkëlqësisë së tij, Fatrmir Sejdiu, President i Republikës së 
Kosovës.

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË LITUANISË

Rasti Nr. 14/04, 31 mars 2004 – Konkluzion lidhur me përputhshmërinë e veprimeve të Presidentit 
të Republikës së Lituanisë, Rolandas Paksas, ndaj të cilit është ngritur procedura e shkarkimit, Rasti 
me Kushtetutën e Republikës së Lituanisë.

KOMISIONI I VENECIAS

Opinioni Nr. 959/2019 – Shqipëria-Projekt opinion për pushtetet/kompetencat e presidentit për të 
caktuar datat e zgjedhjeve në një sistem parlamentar, 14 tetor 2019.

12.  Ndërhyrja e Qeverisë në kompetencat e Kuvendit për rregullimin e 
pagave të pozitave specifike qeveritare,  funksionarëve të lartë të shtetit dhe 

vartësve 

GJYKATA KUSHTETUESE  

Rasti KO12/18, 11 qershor 2018 – Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit Nr. 04/20 të Qeverisë 
së Republikës së Kosovës, datë 20 dhjetor 2017.

Rasti KO219/19, 9 korrik 2020 – Aktgjykim lidhur me vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit Nr. 
06/L-111 për Pagat në Sektorin Publik.

KOMISIONI I VENECIAS

Studimi Nr. 711/2013 – Lista kontrolluese për Sundimin e Ligjit, 18 mars 2016

Opinioni Nr. 647/2011 – Projekt-Opinion mbi Projekt-amendamentet dhe Shtesat në Ligjin për 
Gjykatën Kushtetuese të Serbisë, 2 dhjetor 2011.

Opinioni Nr. 598/2010 – Amicus Curiae Përmbledhje për Gjykatën Kushtetuese të ‘Ish-Republikës 
Jugosllave të Maqedonisë’ për ndryshimet në disa ligje që kanë të bëjnë me sistemin e pagave dhe 
shpërblimeve të zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar, 20 dhjetor 2010. 

13.  Partia politike ose koalicioni që ka të drejtë të formojë Qeverinë

GJYKATA KUSHTETUESE

Rasti KO103/14, 1 korrik 2014 – Aktgjykim përkitazi me vlerësimin e përputhshmërisë së nenit 84 
(14) [Kompetencat e Presidentit] me nenin 95 [Zgjedhja e Qeverisë] të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës me vlerësimin e përputhshmërisë së nenit 84(14) [Kompetencat e Presidentit] me nenin 95 
[Zgjedhja e Qeverisë] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

LITERATURA
Anthony W. Bradley dhe Cesare Pinelli, Parlamentarizmi, në Michel Rosenfeld dhe András Sajó, 
Manuali i Oxford-it i të Drejtës Krahasuese Kushtetuese. 



355

14. Procedura dhe vëllimi i kompetencave të Presidentit për të emëruar një 
kandidat të ri për Kryeministër pas votimit të suksesshëm të mosbesimit 

GJYKATA KUSHTETUESE  

Rasti KO72/20, 1 qershor 2020 – Vlerësim i kushtetutshmërisë së Dekretit të Presidentit të 
Republikës së Kosovës, nr. 24/2020, të datës 30 prill 2020.  

KOMISIONI I VENECIAS

Opinioni Nr. 954/2019 – Opinioni i Komisionit të Venecias mbi Situatën Kushtetuese me Referencë 
të Veçantë për Mundësinë e Shpërndarjes së Parlamentit (Republika e Moldavisë), 24 qershor 2019. 

15.  Barazia gjinore dhe kuotat gjinore për anëtarët e Qeverisë

GJYKATA KUSHTETUESE  

Rasti KO13/15, 16 mars 2015 – Vlerësim i një amendamenti të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
të propozuar nga pesëdhjetë e pesë deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe të referuar 
nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës më 6 shkurt 2015 me shkresën nr. 05-259/DO-179. 

Rasti KI45/20 & KI46/20, 29 mars 2021 – Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimeve të Gjykatës 
Supreme të Kosovës, AA.nr. 4/2020, i 19 shkurtit 2020 dhe AA.nr.3/2020, i 19 shkurtit 2020. 

KOMISIONI I VENECIAS

Studimi Nr. 482/2008 – Draft-Raporti mbi ndikimin e sistemeve zgjedhore në përfaqësimin e grave 
në politikë, 23 shkurt 2009.

Opinioni i Përbashkët Nr. 835/2016 – Armenia, Opinion i Përbashkët mbi Projekt-Kodin Zgjedhor 
të 18 prillit 2016, i miratuar në mbledhjen e 55-të të Këshillit për Zgjedhje Demokratike, 13 qershor 
2016.

Studimi Nr. 721/2013 – Draft-Raporti për mënyrën e nominimit të kandidatëve brenda partive 
politike, 5 mars 2015. 

Opinioni Nr. 680/2012 – Opinioni mbi legjislacionin zgjedhor të Meksikës, 18 qershor 2013.

Opinioni i Përbashkët Nr. 727/2013 – Opinion i Përbashkët për Projekt-amendamentet e ligjeve për 
zgjedhjen e deputetëve të popullit dhe për komisionin qendror të zgjedhjeve dhe për projektligjin për 
zgjedhjet e përsëritura të Ukrainës, 17 qershor 2013.

Opinioni i Përbashkët Nr. 617/2011 – Opinion i Përbashkët për Projekt Kodin Zgjedhor të 
Gjeorgjisë, 19 dhjetor 2011.

Studimi Nr. 355/2005 – Raporti i Komisionit të Venecias mbi ligjin e zgjedhjeve dhe administrimin 
zgjedhor në Evropë, 12 qershor 2006. .

TJERA

Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit kundër Grave – Rekomandimi i përgjithshëm nr. 25, i 
Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (KEFDG), mbi masat e 
veçanta të përkohshme, 2004.

Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit kundër Grave – Rekomandimi i përgjithshëm i KEFDG 
Nr. 23: Jeta politike dhe publike. 

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) – 2015 Rekomandimi i OECD i 
Këshillit për Barazinë Gjinore në Jetën Publike, 2016. 

OECD – Gratë në politikë, 2021.
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Agjencia Kosovare e Statistikave – Agjencia Kosovare e Statistikave, Gratë dhe Burrat në Kosovë, 
2018/2019.

Instituti Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore (IDEA) – Databaza e Kuotave 
Gjinore, Kosovë. 

Këshilli për të Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara (OHCHR) – Nivelet Aktuale të 
Përfaqësimit të Grave në Organet dhe Mekanizmat e të Drejtave të Njeriut: Raporti i Komitetit 
Këshillimor të Këshillit të të Drejtave të Njeriut mbi Sigurimin e Barazisë Gjinore,  Komiteti Këshillues 
i Këshillit. 

Këshilli i Evropës – Strategjia e Këshillit të Evropës për Barazi Gjinore 2018-2023, miratuar nga 
Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës, mars 2018.

Këshilli i Evropës – Pjesëmarrja e balancuar e grave dhe burrave në vendimmarrjen politike dhe 
publike, Rekomandimi Rec (2003) 3 i Komitetit të Ministrave dhe memorandumi shpjegue, 12 mars 
2003.

16.  Përbërja e Qeverisë dhe Kompetencat e Qeverisë 
në Largim

KOMISIONI I VENECIAS

Opinioni Nr. 1005/2020 – Kosova, Opinioni për Projektligjin për Qeverinë, 14 dhjetor 2020.

17.  Emërimi i anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
KUSHTETUTA E KOSOVËS

Rasti KO58/19, 13 gusht 2019 – Vlerësimi i kushtetutshmërisë së vendimeve nr.57/2019, nr.58/2019, 
nr.59/2019, nr.60/2019, nr.61/2019, nr.62/2019, nr.63/2019 dhe nr.65/ 2019 i Presidentit të 
Republikës së Kosovës, 28 mars 2019 të 28 marsit 2019.

KOMISIONI I VENECIAS

Opinioni Nr. 190/200 – Kodi i Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore, Udhëzimet dhe Raporti 
Shpjegues, 30 tetor 2002.
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18.  Kompetenca e Gjykatës për të trajtuar “Çështjet kushtetuese” për Inter-
pretimin e Kushtetutës

GJYKATA KUSHTETUESE  

Rasti KO79/18, 3 dhjetor 2018 – Aktvendim për papranueshmëri të Kërkesës për interpretim të 
nenit 139, paragrafi 4, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

Rasti KO131/18, 25 mars 2019 - Aktvendim për papranueshmëri për vlerësimin e konfliktit në mes 
të kompetencave kushtetuese të Presidentit të Republikës së Kosovës dhe Kuvendit të Republikës së 
Kosovës, siç është përcaktuar me nenin 113.3 (1) të Kushtetutës.

Rasti KO103/14, 1 korrik 2014 - Aktgjykim përkitazi me vlerësimin e përputhshmërisë së nenit 84 
(14) [Kompetencat e Presidentit] me nenin 95 [Zgjedhja e Qeverisë] të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës me vlerësimin e përputhshmërisë së nenit 84(14) [Kompetencat e Presidentit] me nenin 95 
[Zgjedhja e Qeverisë] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

Rasti KO130/15, 23 dhjetor 2015 – Aktgjykim lidhur me vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve 
që përmban dokumenti i titulluar “Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumicë serbe në Kosovë – 
Parimet e përgjithshme/Elementet kryesore” me frymën e Kushtetutës.

Rasti KO98/11, 20 shtator 2011 - Aktgjykim në Rastin nr. KO98/11 lidhur me imunitetin e deputetëve 
të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Presidentit të Republikës së Kosovës, dhe anëtarëve të Qeverisë 
së Republikës së Kosovës.

Rasti KO124/19, 16 shtator 2019 – Aktvendim për papranueshmërinë e kërkesës së Kryeministrit 
të Republikës së Kosovës për interpretim të aktit të dorëheqjes së Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës dhe definimin e kompetencave dhe funksionimit të Qeverisë pas dhënies së dorëheqjes së 
Kryeministrit.

KOMISIONI I VENECIAS
Raport nga Ján Mazák – Shkëmbimi i pikëpamjeve ndërmjet Komisionit të Gjyqtarëve të Afrikës 
së Jugut dhe Komisionit të Venecias për Vlerësimin Kushtetues në Vendet e Sistemit Anglosakson 
dhe Vendet me Gjykata Kushtetuese të Specializuara: Modeli Evropian i Vlerësimit Kushtetues të 
Legjislacionit, 17 mars 2006.

19.  Juridiksioni i Gjykatës Kushtetuese përkitazi me Kushtetutshmërinë e 
Marrëveshjeve Ndërkombëtare

GJYKATA KUSHTETUESE 

Rasti KO95/13, 9 shtator 2013 – Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Ligjit, Nr. 04/L-199, për ratifikimin 
e Marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve 
ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë dhe të Planit të zbatimit për këtë 
marrëveshje.

Rasti 130/15, 23 dhjetor 2015 - Aktgjykim lidhur me vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve që 
përmban dokumenti i titulluar “Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumicë serbe në Kosovë – 
Parimet e përgjithshme/Elementet kryesore” me frymën e Kushtetutës.

KOMISIONI I VENECIAS

Seminar –mbi rolin e Gjykatës Kushtetuese në zbatimin e së drejtës ndërkombëtare. 

Opinioni Nr. 405/2006 – Komente mbi Kushtetutën e Serbisë, 6 mars 2017.

LITERATURA
Mario Mendez, Shqyrtimi kushtetuese i traktateve: Mësimet e nxjerra për praktikat e vendeve të tjera 
dhe dizajnët e tyre kushtetuese, Gazeta ndërkombëtare e të Drejtës Kushtetuese, 1 janar 2015.
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20.    Kriteret për Interpretimin e Kushtetutës
GJYKATA KUSHTETUESE

Rasti KO130/15, 23 dhjetor 2015 – Aktgjykim lidhur me vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve 
që përmban dokumenti i titulluar “Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumicë serbe në Kosovë – 
Parimet e përgjithshme/Elementet kryesore” me frymën e Kushtetutës.

GJYKATA EVROPIANE PëR Të DREJTAT E NJERIUT [GJEDNJ]

Rasti Chassagnou dhe të tjerët kundër Francës, 29 prill 1999.
Rasti Schneider kundër Luksemburgut, 10 korrik 2007.
Slavic University in Bulgaria dhe të tjerët kundër Bullgarisë, 18 nëntor 2004.
Köll kundër Austrisë, 2002.
Mytilinaios dhe Kostakis kundër Greqisë, 2015.
Hermann kundër Gjermanisë, 2011

21.  Kufijtë e ndryshimit të Kushtetutës
GJYKATA KUSHTETUESE

Rasti KO29/12 & 48/12, 20 korrik 2012 – Aktgjykim lidhur me Amendamentet e propozuara 
kushtetuese.

Rasti KO162/18, 7 shkurt 2019 – Aktgjykimi për konfirmimin e amendamentit të propozuar 
kushtetues.

KOMISIONI I VENECIAS

Opinioni Nr. 1021/2021 – Kirgistani, Opinion i Përbashkët për Projekt-Kushtetutën e Republikës 
së Kirgistanit.





Grupi për Hulumtimin e Politikave në Ballkan (BPRG) është një organizatë e pavarur rajonale, me qendër 

në Prishtinë, Kosovë. Ne ofrojmë analiza dhe rekomandime të politikave zhvillimore për një sërë çështjesh 

të ndërlidhura me shtet-ndërtim; konsolidim institucional e demokratik; integrimin e minoriteteve, dhe 

marrëdhënieve ndërshtetërore; si dhe integrimin Evropian dhe reformave politike. Ne kemi përvojë në hartimin, 

raportimin dhe zhvillimin e politikave, qasje strategjike dhe avokim me qeverinë, institucione ndërkombëtare 

dhe organizata joqeveritare.

Në thelbin e punës sonë qëndrojnë raportet tona rigoroze, të detajuar dhe të paanshme, të bazuara gjithmonë 

në hulumtimet në terren. Ne shkojmë përtej qëndrimeve kryesore dhe kërkojmë të bëjmë ndryshime pëmes 

rekomandimeve për politika të cilat janë krijuese, të realizueshme dhe të matshme, për të ndihmuar në zhvillimin 

e demokracive të forta dhe shoqërive të bazuara në sundimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor.

Ne angazhohemi në avokim të nivelit të lartë, si në rajon ashtu edhe ndërkombëtarisht, duke ndikuar njëkohësisht 

në diskutime mbi politikat, punët e brendshme dhe politika evropiane për Ballkanin Perëndimor.

Për të arritur këtë, Grupi për Ballkan ka dizajnuar instrumented he platforma të reja:

Dialogu Politik promovon dialogun e brendshëm të Kosovës, dhe agjendën e krijimit të reformave.

Forumi I Politikave (një Forum I Avokimit të Nivelit të Lartë-Mendimtar) u angazhua për të përmirsuar 

dialogun midis shoqërisë civile dhe institucionale.

Grupi për Avokim dhe Politika Kosovë-Serbi (një Forum për bashkëpunimin ndërkufitar të shoqërisë civile) 

synon të komunikojë, promovojë dhe forcojë dialogun drejt normalizimit të plotë midis Kosovës dhe Serbisë, 

dhe shoqërive të tyre.

Gratë në politikë promovon fuqizimin e grave dhe vajzave; sigurinë dhe gjithë-përfshirjen e tyre; dhe angazohet 

të forcoj ndikimin e Grupit të Grave në tërë Kosovën.

Platforma për Dialogun promovon procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke informuar 

publikun më të gjerë dhe duke nxitur debat për marrëveshjet, përfitimet dhe sfidat e Dialogut.

Komponenti i Mbështetjes nga Eksportët siguron mbështetje për qeverinë dhe institucionet kryesore në 

fushat e politikave, paqes dhe agjendat e shtet-ndërtimit.

www.balkansgroup.org


