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Krijimi i Gjykatës Kushtetuese 

Mësime nga Kosova 

Nga Nicolas Mansfield* 

 

Më 28 shtator 2010, Gjykata e re Kushtetuese e Kosovës doli me vendimin se Presidenti i 

Kosovës kishte shkelur Kushtetutën duke shërbyer në të njëjtën kohë edhe si kryesues i partisë 

së tij politike. Tri ditë më vonë, Presidenti dha dorëheqje nga posti i tij si i pari i shtetit. Ishte 

hera e parë në kujtesën e vendorëve që një figurë e tillë në Ballkan ishte larguar nga detyra si 

rezultat i vendimit gjyqësor vendor. Duke qenë funksionale për më pak se një vit dhe me 

shumicën e gjyqtarëve pa ndonjë përvojë paraprake gjyqësore, si ia doli Gjykata Kushtetuese që 

të krijojë një prestigj dhe autoritet të tillë në një periudhë kaq të shkurtër? Ky artikull hedh dritë 

në procesin përmes të cilit u krijua Gjykata, zhvillimin e saj fillestar dhe të dhënat e saja në tri 

vitet e para në përpjekje që të nxjerrë disa mësime fillestare të cilat mund të jenë të dobishme 

për reformuesit në shtetet tjera që synojnë themelimin e institucioneve të ngjashme gjyqësore. 

Derisa gjykata mbetet një punë në proces e sipër, me sfida kyçe institucionale para saj, suksesi 

dhe të arriturat e saj deri më sot mund t’i atribuohen hapave specifikë gjatë krijimit dhe 

zhvillimit të saj të hershëm. 

I. Ndërtimi i Kornizës Ligjore 

Farërat e Gjykatës janë mbjellë në Vjenë, aty ku kishte selinë Zyra e të Dërguarit Special 

të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për Procesin e Statusit të Ardhshëm të 

Kosovës (UNOSEK) dhe e cila shërbeu si pozicion për përpjekjet e ndërmjetësimit midis 

përfaqësuesve të Serbisë dhe Kosovës në 2006 dhe 2007. I Dërguari Special i Kombeve të 

Bashkuara, ish presidenti finlandez (që më vonë do të jetë edhe laureat i Çmimit Nobel) Martti 

Ahtisaari, përgatiti planin e zgjidhjes, Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të 

Kosovës (përgjithësisht i njohuri si “Plani i Ahtisaarit”), cili mes tjerash përcaktoi parimet dhe 

mekanizmat që do të ndërtonin Kushtetutën e re të Kosovës. Njëra prej dispozitave kyçe të tij 

ishte edhe rekomandimi për krijimin e Gjykatës së re Kushtetuese të Kosovës. Pas dështimit të 
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negociatave të UNOSEK për arritjen e konsensusit ndërmjet palëve, Ahtisaari ia prezantoi 

planin  e tij Këshillit të Sigurimit bashkë me rekomandimin e tij për pavarësinë e Kosovës. 

Kundërshtimi i Rusisë dhe Kinës parandaloi miratimin e Planit të Ahtisaarit nga ana e Këshillit 

të Sigurimit, por kur Kosova në mënyrë të njëanshme shpalli pavarësinë e saj në shkurt 2008, 

ajo u deklarua se i pranon tërësisht obligimet e planit. 

Plani i Ahtisaarit bënte thirrje për krijimin e një Gjykate Kushtetuese nëntë-anëtarëshe 

që do të përbëhej prej gjashtë gjyqtarëve vendor dhe tre gjyqtarëve ndërkombëtarë. Dy prej 

gjashtë gjyqtarëve vendor do të duheshin përzgjedhur me aprovimin e anëtarëve të Kuvendit 

nga radhët e pakicave, duke siguruar që anëtarët kosovarë shqiptarë nuk do të formonin 

shumicën në anëtarësinë e Gjykatës.1 Plani parashihte që jurisdikcioni i Gjykatës të shtrihej 

përmbi tri lloje të kërkesave: 1) kërkesat nga dhjetë ose më shumë anëtarë të Kuvendit Kombëtar 

të cilët sfidojnë kushtetutshmërinë e ndonjë ligji ose vendimi të nxjerrë nga Kuvendi;2  2) 

kërkesat nga komunat të cilat sfidojnë kushtetutshmërinë e ligjeve të cilat cenojnë përgjegjësitë 

e tyre ose zvogëlojnë të hyrat e tyre;3 dhe 3) kërkesat nga individët të drejtat dhe liritë e të cilëve 

të garantuara me Kushtetutë janë shkelur nga autoritet publike (pas shterjes së të gjitha mjeteve 

të tjera juridike).4 

Krijimi i Gjykatës ka qenë kritik për shkak se është konceptuar të jetë garantuesi 

përfundimtar i dispozitave mbi të drejtat e gjera individuale te inkorporuarara në Kushtetutë, 

duke përfshirë padyshim të drejtat më gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e pakicave në Evropë. 

Këto të fundit janë para si esenciale duke pasur parasysh vitet e opresionit të ushtruar kundër 

shumicës shqiptare në kohën kur Kosova ndodhej nën autoritetin e Serbisë si dhe frikën e 

ndëshkimit në periudhën e pas pavarësisë kundër pakicës së mbetur etnike serbe.5 Gjykatat e 

rregullta, të pllakosura nga korrupsioni, joefikasiteti dhe gjyqtarët e trajnuar pamjaftueshëm, 

ishin konsideruar si të paaftë për të garantuar zbatimin e këtyre të drejtave qenësore 

individuale.6 

Kushtetuta e Kosovës, e miratuar në qershor të vitit 2008 pas shpalljes së pavarësisë, 

përfshiu të gjitha dispozitat e Ahtisaarit lidhur me Gjykatën Kushtetuese dhe zgjeroi 

jurisdikcionin e gjykatës për të përfshirë edhe kërkesa të caktuara specifike të sjella nga 

Kuvendi, Presidenti i Kosovës, Qeveria dhe Avokati i Popullit. Kushtetuta gjithashtu përfshiu të 

drejtën e gjykatave të rregullta për t’i referuar Gjykatës pyetje lidhur me pajtueshmërinë 

kushtetuese të ndonjë Ligji në rast se kjo ngritet gjatë ndonjë rasti gjyqësor. 

Menjëherë pas miratimit të Kushtetutës, Ministria e Drejtësisë nisi përgatitjen e Ligjit 

mbi Gjykatën Kushtetuese (“Ligji për GjK). Një vendim i mëhershëm i rëndësishëm nga akterët 

të Kosovës dhe ata ndërkombëtarë ishte zgjerimi i pjesëmarrjes në zhvillimin e projektligjit duke 

mbledhur një grup punues të përbërë nga akterët kyç. Nga ana e Kosovës, grupi përfshiu 

përfaqësuesit e Qeverisë, Zyrës së Presidentit, Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës 

dhe ekspertët e pavarur ligjorë. Përfaqësuesit ndërkombëtar përfshinin ekspertët ligjorë nga 

Zyra Civile Ndërkombëtare (ICO)7, Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim 

Ndërkombëtar (USAID) dhe Institutit të Menaxhmentit East-West (EWMI), si dhe përfaqësuesit 

e Këshillit të Evropës. Me një grant modest nga Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar i 

Mbretërisë së Bashkuar, EWMI shërbeu si sekretariat i grupit punues duke ofruar njëherit edhe 

asistencë teknike. 
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Diskutimet e grupit punues janë ndërprerë me dy takime të mëdha shumëditore të cilat 

përfshinë gjithashtu edhe përfaqësuesit e Kuvendit Kombëtar, disa ministri të tjera shtesë dhe 

ekspertë të jashtëm nga Gjykatat Kushtetuese në rajon. Në takimin e parë të tillë në korrik 2008, 

është marrë vendimi për të hedhur poshtë projektligjin fillestar të Ministrisë së Drejtësisë, i cili 

nga shumica e pjesëmarrësve u pa si me të meta të dukshme, si dhe u krijua korniza për një 

projektligj të ri i cili do të zhvillohej nga grupi punues.8 Ky vendim i rëndësishëm mundësoi një 

qasje tërësisht përfshirëse të hartimit nga fillimi i procesit. Çështjet kyçe të përmbajtjes të 

adresuar në konferenca përfshinë si në vijim: 

1. Niveli i detajeve në ligj. Një pikë fillestare e diskutimit ishte nëse ligji do të duhej 

të ishte një tekst shumë i detajuar dhe përshkrues ose nëse ai duhet të jetë një 

kornizë më e shkurtër ligjore me boshllëqe të cilat do të adresoheshin në Rregulloren 

vijuese të Punës. Konsensusi i përgjithshëm mbështeti qasjen e fundit, me synim që 

anëtarëve të emëruar të Gjykatës t’u jepet mundësia për kontribut të rëndësishëm në 

Rregulloren e Punës të Gjykatës. Gjithashtu u vendos që Projektrregullorja e Punës 

paraprakisht të përgatitet nga Grupi Punues, e cila do të mund të rishikohet dhe të 

miratohet nga anëtarët pas emërimit të tyre.9 

2. Kombësia dhe përzgjedhja e Kryetarit të Gjykatës. Përfaqësuesit e Kosovës, 

përfshirë të dy ministrat e pranishëm, shprehën besimin se ligji duhet të kërkojë që 

Kryetari i Gjykatës të jetë shtetas i Kosovës (Kushtetuta është e heshtur në këtë 

çështje), si kundërshtim i të qenit i emëruar fillimisht nga gjyqtarët ndërkombëtar. 

Përfaqësuesit e ICO-së preferuan që kriteri i të drejtës së emërimit për këtë pozitë të 

mos specifikohet në ligj. Meqë nuk kishte konsensus mbi këtë çështje në konferencë, 

në fund u përcaktua që kjo të lihet e paadresuar në ligj. Siç parashihet në Rregulloren 

e Punës të miratuar nga Gjykata, Kryetari zgjedhet me votim të fshehtë nga anëtarët 

e Gjykatës.10 Rregullat nuk vendosin ndonjë kufizim mbi kombësinë e Kryetarit. 

3. Roli i Kolegjeve. Shumë shpejtë u arrit konsensusi i përgjithshëm që të themelohej 

një mekanizëm filtrues për të rishikuar fillimisht kërkesat drejtuar Gjykatës, me 

supozim se një sistem i tillë do të jetë i nevojshëm për efikasitetin e Gjykatës, Janë 

diskutuar disa opsione lidhur me madhësinë dhe fushëveprimin e kolegjeve 

shqyrtuese, por nuk është arritur konsensus dhe pjesëmarrësit vendosën të shtyjnë 

vendimin për një fazë të mëvonshme. Në fund, Grupi Punues u pajtua të krijonte 

kolegje me tre gjyqtarë për të shqyrtuar pranueshmërinë e secilës kërkesë në  

Gjykatë. Vendimi i papranueshmërisë nga ana e kolegjit i shpërndahet gjyqtarëve 

tjerë të Gjykatës për shqyrtim. Nëse kolegji e vlerëson kërkesën si të pranueshme, ose 

nëse ndonjë gjykatës i vetëm nuk pajtohet me përcaktimin e papranueshmërisë nga 

ana e kolegjit, rasti i referohet Gjykatës.11 

4. Votimi. Ka pasur diskutim të konsiderueshëm rreth meritave krahasuese të votimit 

të hapur kundrejt atij të fshehtë të anëtarëve të Gjykatës. Ekspertët rajonal kanë vënë 

re se praktika dominuese në mesin e Gjykatave Kushtetuese evropiane nuk ishte 

shpalosja publike e votave të gjyqtarëve individualë dhe përfaqësuesit e ICO-së 

miratuan këtë qasje. Këto argumente u dëshmuan si bindëse dhe u arrit konsensusi 

për të siguruar votimin e fshehtë. Në praktikë, fshehtësia nuk ruhet nëse gjithë 
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gjyqtarët mospajtues nxjerrin mendim të ndarë (ose mendime), meqë Rregullorja e 

Punës parasheh që aktgjykimi të identifikojë emrat e gjyqtarëve që nxjerrin mendime 

të tilla si dhe që secili aktgjykim të përmbajë emrat e gjyqtarëve në Gjykatë.12 Por në 

raste kur nuk ka mendime të ndara, aktgjykimi do të shpalosë vetëm numrin e 

gjyqtarëve në shumicë, jo identitetin e tyre.13 

5. Mendimet mospajtuese dhe konkurruese. Pjesëmarrësit diskutuan gjerësisht 

nevojën për lejimin dhe publikimin e mendimeve mospajtuese dhe konkurruese. 

Pjesëmarrësit kosovar në përgjithësi ishin që të lejohet publikimi i mendimeve 

mospajtuese derisa përfaqësuesit e ICO-së ishin kundër një gjëje të tillë. Çështja 

mbeti e pazgjidhur, dhe rrjedhimisht nuk është adresuar në Ligjin për Gjykatën 

Kushtetuese. Gjykata më pastaj përcaktoi se mendimet mospajtuese dhe konkurruese 

duhet të publikohen, siç reflektohet në Rregulloren e Punës.14 Kjo praktikë 

përgjithësisht është parë si rritje e besueshmërisë dhe transparencës së 

vendimmarrjes së Gjykatës.15 Mendimet mospajtuese dhe konkurruese publikohen 

me aktgjykimin e Gjykatës.16 

Procesi i hartimit të ligjit ka përfituar nga dy veçori të rëndësishme. Natyra përfshirëse e 

diskutimit dhe shqyrtimi i projekt-tekstit mundësuan debatimin e hapur të konflikteve. Kjo ishte 

në veçanti e shëndoshë dhe produktive në lidhje me debatet ndërmjet kosovarëve dhe ICO-së, të 

cilët nganjëherë ishin kontestuese. Këto debate mprehën çështjet kyçe dhe i demonstruan 

pjesëmarrësve se qëndrimet e kundërta nuk ishin aq divergjente që mos të mund të pajtoheshin. 

Së dyti, roli i ekspertëve të jashtëm dhe rajonal ishte i rëndësishëm në të ndihmuarit e 

kosovarëve që të kuptojnë kontekstin më të gjerë të çështjeve të prezantuara dhe përvojës 

praktike nga gjykatat tjera të ngjashme. Këta ekspertë ndërkombëtarë përmes rolit të tyre si palë 

të jashtme pa interes gjithashtu ndihmuan që më lehtë të arrihet konsensusi për disa çështje  

Pas punëtorisë së dytë të madhe, grupi punues hartues punoi në mënyrë efikase për të 

finalizuar projektligjin, i cili i është prezantuar Kuvendit Kombëtar në dhjetor të vitit 2008. 

Kuvendi miratoi projektligjin para përfundimit të muajit pa ndonjë ndryshim. Krijimi i ligjit në 

më pak se gjashtë muaj përmes një procesi përfshirës të hartimit ishte dëshmi për seriozitetin e 

anëtarëve të grupit punues. 

II. Zbatimi fillestar i Ligjit për GjK 

Hyrja në fuqi e Ligjit për GjK në janar të vitit 2009 prezantoi sfidat e menjëhershme. 

Derisa emërimi i gjyqtarëve dhe angazhimi vijues  i personelit të gjykatës pritej të zgjaste me 

disa muaj, nuk ekzistonte asnjë mekanizëm në gjykatë për pranimin e përkohshëm të kërkesave.  

Duke pasur parasysh rolin kyç të gjykatës në mbrojtjen e të drejtave individuale dhe si 

interpretuese përfundimtare e Kushtetutës, përkrahësit e Gjykatës kishin frikë se një boshllëk i 

zgjatur ndërmjet hyrjes në fuqi të Ligjit mbi GjK dhe funksionimit fillestar të Gjykatës do të 

dëmtonte statusin dhe besueshmërinë e institucionit. Për të zgjidhur këtë problem, EWMI krijoi 

një Sekretariat të Përkohshëm të GjK-së në fillim të shkurtit të vitit 2009, në kuadër të 

autoritetit të Presidentit të Kosovës dhe me përkrahjen financiare të DFID të MB. 

Në Sekretariatin e Përkohshëm fillimisht ishin të angazhuar Sekretari i përkohshëm 

Gjeneral, një regjistrues i lëndëve dhe një asistent administrativ. EWMI themeloi sistemin e 
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regjistrimit të rasteve të mbikëqyrur nga regjistruesi i përkohshëm ndërsa Sekretariati i 

Përkohshëm krijoi më shumë se një duzinë formularësh të standardizuar lidhur me pranimin 

dhe procedimin e kërkesave të rasteve. Sekretariati i Përkohshëm gjithashtu krijoi procedura të 

ndryshme dhe prodhoi materiale dhe burime për përdorim nga ana e Sekretariatit të ardhshëm 

të përhershëm ashtu që ky i fundit të ketë mjetet e nevojshme për nisjen e zbatimit të shpejtë të 

mandatit të tij. Këto përfshinin: 1) Projekt Rregulloren e Punës për Gjykatën; 2) detyrat e punës 

për pozitat e propozuara administrative dhe profesionale; 3) Projektudhëzimin Administrativ 

për shkallët e pagave të personelit; 4) formularët për procedimin e rasteve; 5) dizajnin e 

skedarëve të rasteve për regjistruesin; 6) përkthimin në gjuhët e punës të Gjykatës17 të disa 

rasteve fillestare; dhe 7) transkriptet e takimeve të grupit punuese i cili hartoi ligjin e GjK. 

Sekretariati i Përkohshëm gjithashtu vendosi faqen zyrtare të internetit të GjK-së, 

www.gj-ks.org. Faqja ka përmbajtje në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze dhe iu ofron qytetarëve 

të Kosovës informata lidhur me përbërjen, funksionimin dhe strukturën e gjykatës. Vizitorët e 

faqes mund të shkarkojnë formularët e nevojshëm për parashtrimin e kërkesave dhe tani mund 

të shohin edhe vendimet e gjykatës. Personeli i Sekretariatit të Përkohshëm gjithashtu ka kryer 

aktivitetet fillestare të vetëdijesimit publik përkitazi me Gjykatën, përfshirë këtu ligjëratat para 

studentëve në universitetet lokale. 

Në fund të qershorit 2009, gjyqtarët e Gjykatës kanë dhënë betim formal. Dr. Enver 

Hasani ishte zgjedhur Kryetar i Gjykatës nga ana e kolegëve të tij gjyqtarë. Ish rektori i 

Universitetit të Prishtinës dhe dekani i Fakultetit Juridik, kryetari Hasani shpejtë u shfaq si një 

forcë dinamike, ndërsa lidershipi i tij, qëndrimi dhe aftësia për të krijuar konsensusin rreth 

Gjykatës kanë qenë thelbësore për suksesin e saj fillestar. 

Sekretariati i Përkohshëm vazhdoi të funksiononte dhe të regjistronte rastet hyrëse deri 

në fund të shtatorit të vitit 2009, pas të cilës datë është vendosur Sekretariati i Përhershëm i 

Gjykatës, duke përfshirë Sekretarin Gjeneral të përhershëm të ri dhe Regjistruesin. Regjistruesi i 

përkohshëm kishte pranuar dhe regjistruar gjithsej 35 raste, para se Sekretariati i Përhershëm të 

merrte përsipër detyrat e veta. Në gusht, pas emërimit të gjyqtarëve por para se të angazhohej 

personeli i Gjykatës, Sekretariati i Përkohshëm kishte proceduar tetë kërkesa duke dërguar  

kopje të së secilës kërkesë të secila palë e kundërshtuar dhe duke i ftuar ata që të ushtrojnë 

përgjigje në pajtim me procedurën e përcaktuar me ligjin në fuqi. Procedimi i këtyre tetë rasteve 

të lartpërmendura shënoi nisjen formale të funksionimit të Gjykatës. Me vetëm tetë raste të 

proceduara, Sekretariati i Përkohshëm parandaloi që Gjykata të mbingarkohet me vendosjen e 

të gjithë 35 rasteve të pazgjidhura brenda një periudhe të shkurtër kohore. 

Sekretariati i Përkohshëm gjithashtu këshilloi Kryetarin e Gjykatës lidhur me opsionet e 

ndryshme për zhvillimin e një Sistemi të Ndarjes së Rasteve sipas Rastit (RCAS). Vëmendja  

kyçe në këtë aspekt kishte të bënte me krijimin e një sistemi efektiv që mundëson shpërndarjen 

e ngarkesës në mënyrë të barabartë ndërmjet gjyqtarëve, duke ofruar një sistem rëshqitës, 

përmes së cilit përbërja e Kolegjeve Shqyrtuese vazhdimisht ndryshon duke siguruar kështu 

baraspeshë të mirëfilltë etnike dhe gjinore në çdo Kolegj Shqyrtues. Përkundër vështirësive të 

inkorporimit të të gjitha këtyre elementeve në një sistem të vetëm, Sekretariati i Përkohshëm ka 

arritur të ndërtojë një RCAS që merr parasysh gjithë këto çështje. Një version fillestar i RCAS i 

http://www.gj-ks.org/
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cili ishte aprovuar në Sesionin Administrativ të Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese në gusht të 

vitit 2009 rrjedhimisht ishte përmirësuar dhe tani përdoret nga Sekretariati i Përhershëm. 

Duke lejuar Gjykatën që të ketë qasje në ndarjen e autorizuar të buxhetit të saj kombëtar 

paraqiste një sfidë për EWMI dhe për Sekretariatin e Përkohshëm gjatë muajve fillestar të 

funksionimit të Gjykatës. Sekretariati i Përkohshëm shqyrtoi buxhetin e Gjykatës për të 

ndërmarrë veprimet e nevojshme për nisjen e shpenzimeve. Sekretariati i Përkohshëm 

gjithashtu këshilloi Kryetarin që sipas ligjit në fuqi, Gjykata do të mund të autorizonte 

shërbyesit publikë nga institucionet tjera publike për të menaxhuar buxhetin dhe për të kryer 

aktivitetet e prokurimit publik në emër të Gjykatës. Rrjedhimisht, Kryetari autorizoi tre zyrtarë 

nga Ministria e Administratës Publike (MAP) të menaxhojnë buxhetin e Gjykatës dhe të 

zbatojnë procedurat e prokurimit publik në emër të saj. Shkurt pas kësaj, Sekretariati i 

Përkohshëm inicioi një numër të aktiviteteve të prokurimit për të adresuar nevojat urgjente të 

Gjykatës në bashkërendim me zyrtarët e MAP-it. 

Procedura për rishikimin dhe aprovimin e buxhetit vjetor të Gjykatës u dëshmua të jetë 

mjaftë sfiduese për shkak të procedurës së re të zotimeve, të paraparë me Ligjin për Gjykatën 

Kushtetuese, e cila e pajisë Gjykatën me një shkallë të konsiderueshme të pavarësisë financiare. 

EWMI ndihmoi Sekretarin e përhershëm Gjeneral dhe Kryetarin rreth zhvillimit të projekt 

propozimit të parë të buxhetit. Pas përgatitjes së projekt propozimit të parë dhe aprovimit të tij 

në Sesionin Administrativ të Gjyqtarëve, Kryetari, Zëvendëskryetari dhe Sekretari Gjeneral kanë 

dorëzuar formalisht propozimin e buxhetit tek Kryetari i Kuvendit, në përputhje me dispozitën 

ligjore që autorizon Gjykatën t’ia dorëzojë propozimin e buxhetit të saj drejtpërdrejtë Kuvendit. 

Kjo dispozitë e rëndësishme e shmang nevojën për të shkuar nëpërmjet procedurës së rregullt të 

zotimit të buxhetit që përfshinë rishikimin e detyrueshëm dhe revidimin e propozimit nga ana e 

Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. Dorëzimi i propozimit të buxhetit është përcjellë me një 

konferencë për shtyp në të cilën Kryetari i Kuvendit vërtetoi pavarësinë financiare të Gjykatës 

dhe ofroi përkushtimin e tij në sigurimin që propozimi i buxhetit i Gjykatës do të aprovohet nga 

ana e Kuvendit. 

Pavarësisht kujdesit të Gjykatës në zhvillimin dhe prezantimin e buxhetit të saj, 

Ministria e Ekonomisë dhe Financave (MEF) dhe Komisioni Parlamentar për Buxhet e Financa 

shpërfillën ligjin në fuqi përkitazi me shqyrtimin dhe aprovimin e buxhetit të Gjykatës. Duke 

injoruar dorëzimin e buxhetit nga ana e Gjykatës, MEF përfshiu propozimin e vet të buxhetit të 

Gjykatës në projektbuxhetin dhe ia prezantoi atë Kuvendit. 

Veprimi i MEF-it paraqiste një sfidë të hershme dhe të rëndësishme në pavarësinë e 

Gjykatës, ndërsa Gjykata lëvizi në mënyrë agresive për të konfirmuar të drejtat e saj të parapara 

me Ligj. Zyrtarët e Gjykatës dhe përfaqësuesi i EWMI u takuan me grupin punues të Komisionit 

Parlamentar për Buxhet dhe Financa, ndërsa me kërkesë të Kryetarit të Gjykatës, EWMI 

përgatiti një mendim ligjor përkitazi me ligjin në fuqi që rregullon shqyrtimin dhe aprovimin e 

buxhetit të Gjykatës. Kryetari i Gjykatës publikisht e paraqiti këtë mendim para akterëve 

vendorë dhe ndërkombëtarë në një përpjekje të bashkërenduar për të mbrojtur pavarësinë 

buxhetore të Gjykatës. Përpjekjet e Gjykatës në fund rezultuan të suksesshme, meqë në dhjetor 

të vitit 2009, Kryesia e Kuvendit udhëzoi Komisionin e tij për Buxhet dhe Financa për të 

procesuar projektbuxhetin e Gjykatës në bazë të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, siç ka insistuar 
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Gjykata18. Ky precedent i rëndësishëm është përcjellë në buxhetet vijuese vjetore të shtetit, 

ndërsa MEF nuk është përpjekur sërish të propozojë një buxhet për Gjykatën. Buxheti i Gjykatës 

ka qenë relativisht i qëndrueshëm në dy vitet vijuese.19 

III. Përzgjedhja e Gjyqtarëve dhe personelit të Gjykatës 

Përzgjedhja e anëtarëve ndërkombëtarë dhe vendorë të Gjykatës ishte një moment kyç 

në zhvillimin e Gjykatës. Plani i Ahtisaarit bënte thirrje për emërimin e tre gjyqtarëve të 

përkohshëm ndërkombëtarë nga Kryetari i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, pas 

konsultimit me Përfaqësuesin Ndërkombëtar Civil.20 Kushtetuta në formën e miratuar ka 

ndryshuar këtë dispozitë dhe parasheh emërimin e gjyqtarëve ndërkombëtarë nga ana e 

Përfaqësuesit Ndërkombëtar Civil pas konsultimin me Kryetarin e Gjykatës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut.21 Ky ndryshim ishte domethënës, duke iu mundësuar zyrtarëve ndërkombëtar 

në terren, të cilët e njohin kontekstin lokal, të bëjnë këto përzgjedhje kyçe. Në kriteret e saj të 

përzgjedhjes, ICO e ka vënë si prioritet aftësinë e kandidatit për të shërbyer si mentor për 

gjyqtarët vendorë dhe përkushtimin e tij ose saj për qëndrimin afatgjatë në Kosovë. Synimi ishte 

përzgjedhja e gjyqtarëve të cilët ishin të përkushtuar për zhvillimin e Gjykatës si një institucion 

dhe të cilët thjeshtë nuk do të udhëtonin për të qenë prezent në seanca e shqyrtime.  

Të tre gjyqtarët e përzgjedhur nga ICO kishin shërbyer tashmë në gjykatat e vendeve të 

tyre (Shtetet e  Bashkuara, Portugali dhe Bullgari), ndërsa ajo që ishte më e rëndësishme, që të 

gjithë kishin shërbyer më parë edhe në gjykatat ndërkombëtare (dy në Gjykatën Shtetërore të 

Bosnjës dhe Hercegovinës dhe një në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në 

Strasburg).22 Përvoja e dy viteve të kaluara ka demonstruar mençurinë lidhur me këto emërime, 

meqë Gjykata ka përjetuar një shkallë të kolegjialitetit ndërmjet anëtarëve të saj vendorë dhe 

ndërkombëtare që është gjë e rrallë në institucione të këtij lloji. 

Përzgjedhja e anëtarëve të parë vendorë të Gjykatës gjithashtu është udhëhequr nga  

ndërkombëtarët, ku edhe USAID edhe ICO kanë luajtur rolin kryesor në identifikimin e 

kandidatëve, të cilët formalisht u emëruan nga Kuvendi Kombëtar. Nga gjashtë anëtarët vendorë 

të emëruar, asnjëri prej tyre nuk ka pasur përvojë gjyqësore më parë, edhe pse të gjithë ishin 

juristë. Biografitë e tyre reflektonin përvojë në akademi, ministri qeveritare, organizata të 

shoqërisë civile dhe praktikë private juridike. Në përputhje me kërkesat e Kushtetutës përkitazi 

me përfaqësimin e pakicave në gjykatë, njëri nga anëtarët ishte serb etnik ndërsa tjetri turk 

etnik. Dy prej anëtarëve fillestarë vendorë ishin femra, duke krijuar një ndarje gjinore prej 

gjashtë meshkujsh dhe tri femrash, duke përfshirë këtu edhe anëtarët ndërkombëtarë.23 Siç 

është theksuar më parë, anëtari kryesor vendor i emëruar ishte Dr. Hasani, i cili u zgjodh 

Kryetar i Gjykatës me votim të fshehtë të nëntë anëtarëve. 

Një iniciativë e hershme e rëndësishme e ICO-së ishte emërimi i tre këshilltarëve 

ndërkombëtarë ligjorë të Gjykatës. Siç ishte rasti me gjyqtarët ndërkombëtarë, këshilltarët e 

përzgjedhur ligjorë përfaqësuan traditat e ndryshme ligjore (Irlanda, Holanda dhe Bosnja e 

Hercegovina) si dhe sollën me to zotimin për zhvillimin e Gjykatës. Përveç mbështetjes së tyre 

thelbësore teknike për Gjykatën, që është veçanërisht kritike në një Gjykatë të dominuar nga 

gjyqtarë pa përvojë paraprake gjyqësore, këshilltarët ligjorë ndërkombëtarë kanë qenë 
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gjithashtu shumë aktivë në programet e trajnimit për çështjet kushtetuese për Odën e avokatëve 

si  dhe në mentorimin e këshilltarëve ligjorë vendorë të angazhuar më vonë nga Gjykata. 

IV. Ndërtimi i Atmosferës së Kolegjialitetit, Zhvillimi i Vizionit 

Kryetari i Gjykatës dhe anëtarët ndërkombëtarë të Gjykatës si dhe përkrahësit pranuan 

që nga fillimi rëndësinë e zhvillimit të atmosferës së çiltër të kolegjialitetit ndërmjet anëtarëve 

dhe personelit të saj. Duke pasur parasysh përbërjen e llojllojshme etnike të Gjykatës si dhe 

atmosferën politikisht të ngarkuar në të cilën ajo është gjetur, kolegjialiteti, respekti i ndërsjellë 

dhe mirëbesimi janë parë si përbërës esencial për mbijetesën dhe suksesin e Gjykatës. Në një 

nivel më pak të prekshëm, gjykata gjithashtu kuptoi rëndësinë e përcaktimit të një rruge të qartë 

për zhvillimin e saj. Me ndihmën e EWMI, Gjykata ndërmori disa iniciativa të hershme të cilat u 

dëshmuan si të dobishme në adresimin e këtyre dy synimeve. 

A. Zhvillimi i Planit Strategjik të Gjykatës për 2010-2013 

Në tetor 2009, Gjykata vendosi që të hartojë planin strategjik i cili do të përcaktonte synimet 

afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata për Gjykatën, të orientojë personelin e sapo angazhuar 

administrativ në arritjen e këtyre synimeve dhe t’i mundësojë Gjykatës të drejtojë dhe 

bashkërendojë ndihmën ndërkombëtare të ofruar nga donatorë të ndryshëm. Me ndihmën 

teknike nga EWMI, Gjykata së pari përfundoi vlerësimin e nevojave dhe pastaj përgatiti planin 

strategjik për të identifikuar hapat për adresimin e nevojave të saj. Në hartimin e raportit për 

vlerësimin e nevojave dhe të planit strategjik, Gjykata u angazhua në një proces tejet përfshirës, 

duke përfshirë gjyqtarët si dhe personelin profesional dhe administrativ. Janë mbajtur punëtori 

të ndara jashtë zyrave, gjë që iu është mundësuar gjyqtarëve dhe personelit që të punojnë dhe 

shoqërohen në ambiente joformale si dhe të fillojnë ndërtimin e frymës së qëllimit të përbashkët 

dhe të miqësisë. 

 Raporti i Vlerësimit të Nevojave identifikoi pesë fusha kyçe: (1) Korniza Ligjore; (2) 

Burimet Njerëzore; (3) Komunikimi; (4) Teknologjia dhe Infrastruktura; dhe (5) Buxheti dhe 

Financat. Gjatë përgatitjes së planit strategjik, gjyqtarët dhe personeli i Gjykatës u pajtuan  

lidhur me vizionin e përgjithshëm dhe misionin e institucionit, si dhe për vlerat dhe parimet e tij 

udhëzuese. Përveç kësaj, pjesëmarrësit zhvilluan synimet për secilën nga pesë fushat e 

identifikuara në vlerësimin e nevojave dhe strategjitë për përmbushjen e tyre.24 Supozimet kyçe, 

rreziqet dhe sfidat janë identifikuar në mënyrë specifike. Në një përpjekje të mëvonshme  të 

kryer nga vetë Gjykata, janë zhvilluar planet e veprimit që identifikojnë aktivitetet specifike 

implementuese për secilën fushë të çështjes. 

 Sesioni i planifikimit strategjik është mundësuar nga një moderator vendor i jashtëm me 

përvojë në ndihmë institucioneve kosovare në aktivitete planifikimi. Prania e një zëri të pavarur 

e objektiv ishte shumë e dobishme për të ndihmuar Gjykatën në formësimin e vizionit të saj. Për 

shkak se i gjithë personeli i Gjykatës mori pjesë në mënyrë aktive në zhvillimin e planit, kjo 

reflektoi vërtetë zotimin dhe synimet e vetë Gjykatës. Implementimi vijues i elementeve të planit 

strategjik – deri në shtator të vitit 2012, më shumë se 90% të pikave të veprimit të  përmbushur 

– është reflektim i seriozitetit me të cilin ai është hartuar dhe miratuar. 

B. Rishikimi i Rregullores së Punës 
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Njëra nga prioritet kyçe të identifikuara në procesin e planifikimit strategjik ishte nevoja 

për të rishikuar Rregulloren e Punës së Gjykatës. Siç është cekur më sipër, Sekretariati i 

Përkohshëm i Gjykatës pati hartuar një rregullore të përkohshme para se të themelohej Gjykata 

ashtu që  t’i mundësohej Gjykatës për të funksionuar menjëherë pas vendosjes së gjyqtarëve në 

poste. Gjyqtarët vendosën t’i rishikonin rregullat fillestare pas një periudhe gjashtëmujore, duke 

lënë kohë të mjaftueshme për të identifikuar problemet dhe rishikimet e nevojshme. Si rezultat, 

në mars të vitit 2010, me mbështetjen teknike të UK DFID (përmes EWMI) dhe USAID, Gjykata 

mbajti një punëtori për të rishikuar rregulloren, të  moderuar nga një gjyqtar amerikan. 

Rishikimi i Rregullores së Punës ishte një aktivitet madhor që ndikoi në efikasitetin e 

Gjykatës si dhe rolet e anëtarëve të Gjykatës dhe të Sekretariatit. Në ruajtje të traditës 

përfshirëse të krijuar gjatë kryerjes së vlerësimit të nevojave dhe zhvillimit të planit strategjik, 

Gjykata (me ndihmën e EWMI) kërkoi kontributin e gjyqtarëve  dhe Sekretariatit, dhe në bazë të 

kësaj u identifikuan rishikimet e propozuara. 

Punëtoria rezultoi në hartimin e Rregullores së rishikuar të Punës, e cila më pas u 

miratua formalisht nga Gjykata. Ndoshta rishikimi më i rëndësishëm ishte në lidhje me  

dispozitat që rregullojnë autoritetin e Gjykatës për vendosjen e masave të përkohshme. Ky 

autoritet rrjedh nga Neni 116 i Kushtetutës, i cili përcakton që përderisa procedura e  rastit të 

mos përfundojë para Gjykatës Kushtetuese, ajo mund të suspendojë përkohësisht veprimin ose 

ligjin e kontestuar derisa të merret vendimi i Gjykatës nëse konsideron që aplikimi i veprimit a 

ligjit të kontestuar do të shkaktojë dëme të pariparueshme. Përcaktimi i asaj se kur masat e tilla 

janë të nevojshme ishte një sfidë e hershme për gjykatën, ndërsa Rregullorja e rishikuar e Punës 

përcaktoi një standard të qartë për vendosjen e masave të përkohshme, të dizajnuara për të 

siguruar një aplikim të qëndrueshëm të këtij autoriteti në të ardhmen. Rishikimet tjera të 

rëndësishme të rregullores adresuan funksionin e mendimeve mospajtuese, rolin e kolegjeve 

shqyrtuese përkitazi me përcaktimin e pranueshmërisë së rastit, si dhe rregullat e menaxhimit të 

rasteve. 

Qasja përfshirëse e përdorur nga Gjykata dhe përkrahësit e saj në hartimin e planit 

strategjik si dhe Rregullores së rishikuar të Punës kontribuoi në një atmosferë kolegjialiteti që 

ka karakterizuar marrëdhëniet ndërmjet anëtarëve të Gjykatës dhe ndërmjet anëtarëve dhe 

personelit. Modelet e të votuarit në vendimet e Gjykatës në tri vitet e para fillestare janë tregues 

të rëndësishëm të këtij fenomeni. Gjykata ende nuk është përballur me ndarje në blloqe votuese 

etnike në ndonjërën nga vendimet e saj të dukshme që përfshijnë mospajtimet e publikuara, e as 

që ka pasur raste të tilla ku të tre gjyqtarët ndërkombëtarë janë pozicionuar në një anë kundër 

kolegëve të tyre vendorë.25 

 

V. Jurisprudenca e Gjykatës: Tri vitet e para 

Si rezultat i disa kërkesave të rasteve të profilit të lartë, Gjykata u gjet në qendër të 

vëmendjes jo shumë gjatë pas fillimit të funksionimit të saj në vjeshtë të vitit 2009. Nuk është 

nevoja të thuhet se obligimi i Gjykatës për të adresuar raste komplekse dhe politikisht të 

ngarkuara pikërisht në kohën kur po bëhej funksionale paraqiste rreziqe serioze. Vendimet e 

ngathëta ose të shtyera do të kishin dëmtuar në mënyrë të ndjeshme reputacionin e institucionit 
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të ri. Në këto rrethana, gjykata dëshmoi të jetë e përgatitur për detyrat dhe nxori një sërë 

vendimesh të rëndësishme, të arsyetuara mirë, dhe të pranuara mirë në vitin e saj të parë. 

 Cemailj Kurtisi kundër Kuvendit Komunal të Prizrenit, ndryshe i njohur si “rasti i 

emblemës së Prizrenit”, ishte njëri prej rasteve të para të rëndësishme të vendosura  nga Gjykata 

dhe ka pasur ndikim të qëndrueshëm pozitivë në reputacionin e Gjykatës. Rasti kishte të bënte 

me kontestimin nga ana një anëtari të Kuvendit Komunal të Prizrenit ndaj Statutit të sapo 

miratuar komunal që përcaktonte emblemën e re zyrtare të komunës. Statuti parashihte që 

emblema do të ishte “Shtëpia e Lidhjes së Prizrenit” bashkë me shënimin “1878 – Prizren.” 1878 

ishte viti i themelimit të Lidhjes së Prizrenit, një tubim i prijësve shqiptarë që kërkonin të 

krijonin një shtet autonom shqiptar.26 Parashtruesi pretendonte se emblema nuk reflektonte 

shumetninë e Prizrenit dhe shkelte dispozitat kushtetuese që mbronin të drejtat e pakicave. 

 Në një vendim unanim, Gjykata vendosi në favor të parashtruesit dhe hodhi poshtë 

Statutin komunal. Gjykata nënvizoi se “[as]kush në Prizren nuk vente në dyshim se përfshirja e 

“1878” kërkonte favorizimin e Komunitetit Shqiptar duke përjashtuar Komunitetet joshumicë.”27 

Duke nënvizuar rëndësinë simbolike të emblemave, përbërjen shumetnike të Prizrenit dhe 

nevojën për një emblemë që respekton të gjithë qytetarët në komunë, Gjykata konkludoi se 

emblema e miratuar shkelte të drejtat kushtetuese të komuniteteve pakicë.28 Gjykata gjithashtu 

u thirr në instrumentet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, veçanërisht në Konventën 

Kornizë të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, e cila është drejtpërdrejt e 

inkorporuar në Kushtetutë.29 

Duke i  theksuar të drejtat e pakicave në Kushtetutë si dhe rolin qendror të Gjykatës në 

mbrojtjen e tyre, rasti i emblemës së Prizrenit shënoi një test të hershëm të rëndësishëm për 

Gjykatën. Një ndarje gjatë votimit midis anëtarëve në baza etnike do të dërgonte një sinjal 

shqetësues se politika do të cenonte ligjin në shqyrtimet e Gjykatës. Vendimi i fuqishëm dhe 

unanim i Gjykatës kishte efekt të kundërt. Vendimi ishte raportuar gjerësisht dhe kishte marrë 

lëvdata të menjëhershme nga komuniteti ndërkombëtar.30 Reagimi ndaj aktgjykimit nga disa 

nacionalistë shqiptarë, duke përfshirë edhe një përpjekje për vandalizimin e hapësirave të 

Gjykatës, vetëm sa forcoi imazhin e Gjykatës si një institucion i pavarur dhe parimor. Kryetari i 

Gjykatës, i cili ishte objekt i sulmeve në media lidhur me vendimin, mbeti i palëkundur. Ajo që 

është më e rëndësishme është se Prizreni nuk e sfidoi vendimin dhe veproi shpejtë për të 

zbatuar atë. 

Tre muaj pas vendimit Kurtisi, Gjykata u thirr që të vendos për një rast që kishte 

implikime edhe më të mëdha nacionale. Tridhjetë e dy deputetë të Kuvendit Kombëtarë i 

drejtuan një kërkesë Gjykatës për të përcaktuar nëse Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, kishte 

shkelur Kushtetutën duke shërbyer si President i Republikës derisa njëkohësisht  shërbente 

edhe si Kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), një parti e njohur politike, pjesë e 

qeverisë së koalicionit qeverisës.31 Gjykata fillimisht trajtoi faktin nëse kërkesa ishte parashtruar 

në afat sipas Nenit 45, i cili kërkon që kërkesa lidhur me shkeljet e Kushtetutës nga ana e 

Presidentit duhet të parashtrohet brenda afatit prej tridhjetë ditësh që nga dita kur shkelja e 

pretenduar kushtetuese është bërë publike. Pas konkludimit se shkelja ishte e vazhdueshme, 

gjykata vendosi se afati kohor për kërkesë nuk aplikohet.32 Gjykata gjithashtu hodhi poshtë 
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pretendimin e Presidentit se dëshira e cekur e pesë nga 32 deputetët ishte tërheqja nga kërkesa 

pas parashtrimit të saj në Gjykatë, duke e shpallur kërkesën si të papranueshme.33 

Në kontekst të meritave të rastit, Presidenti pretendonte se derisa ai mbante titullin 

Kryetar i LDK-së, ai e kishte “ngrirë” formalisht ushtrimin e rolit të tij si shef i partisë kur u bë 

President i Kosovës. Ai theksoi se Nenin 88(2) i Kushtetutës parasheh vetëm që Presidenti “nuk 

mund të ushtrojë ndonjë funksion të partisë politike,” dhe nuk ndalon mbajtjen e ndonjë posti të 

partisë politike. Në vendim e saj 7-2, Gjykata hodhi poshtë këtë argument. Gjykata konkludoi se 

thjeshtë duke i mundësuar një partie politike të pretendonte se Presidenti i Republikës ishte 

Kryetar i saj, një “marrëdhënie simbiotike” ekziston ndërmjet tij dhe partisë së tij duke u sjellë 

përfitime që të dy palëve dhe përbënte “ushtrim” të funksionit të partisë politike nga ana e 

Presidentit. Gjykata konkludoi se vlerësimi i një partie politike me një figurë të fuqishme si 

Presidenti është “një aset substancial politik për realizimin e agjendës së saj politike dhe 

zgjedhjen e kandidatëve të saj për poste publike.”34 

Ndikimi i vendimit të Gjykatës ishte pothuajse i menjëhershëm. Brenda tri ditëve nga 

nxjerrja e tij, Presidenti Sejdiu dha dorëheqjen e tij nga pozita, për të mbajtur rolin e tij si 

Kryetar i LDK-së. Natyrisht se vendimi ishte raportuar në mënyrë të gjerë dhe ishte tema 

kryesore e bisedave publike.35 Si në rastin e emblemës së Prizrenit, nuk kishte ndarje etnike në 

votimin e Gjykatës: dy anëtarët që nuk pajtoheshin  ishin anëtarë ndërkombëtarë. 

Në vitin 2011, Gjykata ishte përfshirë sërish në një sfidë ligjore të profilit të lartë duke 

vënë në pyetje legjitimitetin kushtetues të një Presidenti të zgjedhur. Tridhjetë e katër deputetët 

sfiduan zgjedhjen e Behgjet Pacollit në Presidencë gjatë një seance të veçantë të Kuvendit në 

shkurt të vitit 2011. Pretendimi i parashtruesve të peticionit ishte i bazuar në dështimin e 

supozuar për përmbushjen e kuorumit të kërkuar me Kushtetutë për votim, mungesa e një 

kundërkandidati dhe ndërprerja e votimit gjatë procedurës së zgjedhjes.36 

Rasti vuri në dyshim procedurat e votimit në një seancë të veçantë të diskutueshme të 

Kuvendit për zgjedhjen e Presidentit të ri. Kushtetuta parasheh që Presidenti  duhet të zgjedhet 

nga dy37 të tretat e shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit, me një dispozitë e cila 

mundëson zgjedhjen me shumicë votash në rast se nuk arrihet shumica e dy të tretave në dy 

raundet e para të votimit. Pacolli, një magnat i pasur ndërtimi i cili kishte themeluar partinë 

politike që ishte renditur përkrah Partisë Demokratike të Kosovës, ishte kandidati i vetëm i 

propozuar. Si rezultat i bojkotimit nga ana e partive të opozitës, vetëm 67 nga 120 deputetë ishin 

të pranishëm në fillim të votimit. Raundi i parë i votimit rezultoi me 54 nga 67 deputetë të cilët 

votuan në favor të zgjedhjes së Pacollit. Raundi i dytë nxori 58 vota për. Pas një pushimi, u 

mbajt edhe raundi i tretë, ku 62 nga 67 deputetë votuan për, dhe Pacolli u shpall President.38 

Pas vlerësimit të kërkesës si të pranueshme, Gjykata konkludoi se zgjedhja e Pacollit 

ishte kundër kushtetuese për dy arsye. Duke theksuar Nenin 86 të Kushtetutës që i referohet 

votimit të tretë “në mes dy kandidatëve të cilët kanë marrë numrin më të lartë të votave” në 

votimin e kaluar, dhe, që mundëson shpërndarjen e Kuvendit në rast se “asnjëri nga kandidatët”  

nuk zgjedhet në votimin e tretë (theksi i shtuar këtu), Gjykata vendosi se Kushtetuta kërkon që 

për të qenë e vlefshme zgjedhja kërkohet më shumë se një kandidat.39 Gjykata u mbështet 

veçanërisht në faktin se Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme para pavarësisë 
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nuk përmbante referencë për kandidatët në shumës, si dhe me atë instrument, dy herë ka pasur 

zgjedhje të Presidentit me vetëm një kandidat. Gjykata konkludoi si evidente faktin se hartuesit 

e Kushtetutës ndryshuan këtë gjuhë të mëparshme sa për të siguruar “një sistem më  

demokratik” me më shumë kandidatë.40 Gjithashtu, Gjykata vendosi se dispozita e shumicës 

prej dy të tretave në Nenin 86 nënkupton se për zgjedhjen e Presidentit ishin të nevojshme 80 

vota (dy të tretat e 120 deputetëve), e meqë në secilin raund votimi kishte vetëm 67 deputetë, 

zgjedhja përbënte shkelje të Kushtetutës.41 

Dy anëtarët mospajtues të Gjykatës nuk u pajtuan me konkluzionin e shumicës se është 

nevojitur më shumë se një kandidatë. Duke theksuar se më së paku 30 deputetë janë të 

nevojshëm për të nominuar një kandidat, anëtarët mospajtues theksuan se vendimi i Gjykatës 

do të mund të parandalonte zgjedhjen e një kandidati të mbështetur nga shumica e deputetëve, 

ose do t’i kërkonte 30 deputetëve që në mënyrë artificiale të nominojnë një kandidat të dytë 

derisa ata synojnë të votojnë për kandidatin e popullarizuar.42 Përveç kësaj, anëtarët mospajtues 

nuk u pajtuan me vendimin e shumicës përkitazi me çështjen e kuorumit, duke akuzuar 

shumicën për ngatërrimin e kuorumit me votimin. Mospajtuesit theksuan se aktgjykimi i 

Gjykatës do t’i lejonte një pakice të vogël prej 41 deputetësh të pengonin Kuvendin në kryerjen e 

punës së tij gjë që nuk ishte në përputhje me qëllimin e hartuesve të Kushtetutës.43 

Dy rastet që kishin të bënin me kontestimin e Presidentëve të zgjedhur fuqimisht e vunë 

Gjykatën në ndërgjegjen publike. Dorëheqjet pasuese të të dy presidentëve theksuan autoritetin 

e Gjykatës dhe rëndësinë e formulimit të Kushtetutës, që të dyja pikat kyçe në zhvillimin e 

sundimit të ligjit.44 Vendimet gjithashtu demonstruan se interpretimi Kushtetues nuk ishte me 

doemos i vetëkuptueshëm dhe se gjyqtarët e arsyeshëm mund të mos pajtoheshin rreth 

çështjeve të interpretimit ligjor. Fakti që mungesa e unanimitetit të Gjykatës në këto raste 

reflektonte mosmarrëveshjet ndërmjet anëtarëve ndërkombëtarë, të cilët në mënyrë të 

qenësishme janë të mbrojtur nga erërat politike lokale, shërbeu për të theksuar se janë aspektet 

e ligjit, e jo politika, të një rëndësie superiore.45 “Freedom House” citoi vendimin Hamiti si 

njërin prej faktorëve i cili rezultoi në përmirësimin e rangimit të Kosovës për Kornizën dhe 

Pavarësinë Gjyqësore në raportin Shtetet në Tranzicion të vitit 2012.46 

Në një rast tjetër të rëndësishëm në vitin 2011, Kryeministri ia parashtroi Gjykatës një 

kërkesë për interpretimin e imunitetit që i është Presidentit, deputetëve të Kuvendit Kombëtar 

dhe anëtarëve të qeverisë.47 Gjykata ishte thirrur të qartësonte një numër dispozitash lidhur me 

fushpërmbajtjen qenësore të imunitetit si dhe të rrethanave kufizuese kur figura të tilla publike 

mund të arrestohen ose paraburgosen. Njëra nga pyetjet kyçe që duhej zgjidhur ishte shtrirja e 

ndalimit të arrestimit ose paraburgimit të ndonjë deputeti derisa ai/ajo është duke kryer detyrat 

si anëtar i Kuvendit.” Gjykata vendosi se ndalesa ishte e kufizuar vetëm për rastet kur deputeti 

merr pjesë në punën e Kuvendit gjatë seancave plenare dhe takimeve të komisioneve.48 Gjykata 

gjithashtu theksoi se as deputetët as  Presidenti nuk janë imun nga hetimet ose paditë civile për 

veprime dhe vendime të ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. Gjykata 

vendosi se Presidenti nuk mund t’i nënshtrohet arrestimit apo paraburgimit gjatë mandatit të tij 

ose saj në pozitë për shkak të natyrës së funksioneve të Presidentit, të cilat kërkojnë aftësinë e tij 

ose saj të përhershme për t’i kryer ato; natyrisht, Presidenti mund të shkarkohet nga Kuvendi në 

përputhje me Nenin 91 të Kushtetutës.49 
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Në rastet e mësipërme dhe disa raste tjera të theksuara, Gjykata përcaktoi veten si 

mbrojtëse të të drejtave të pakicave dhe arbitër përfundimtar të ndarjes dhe caktimit të kufijve 

të fuqive ndërmjet degëve të qeverisë. Këto vendim kanë qenë esenciale për implementimin e 

kornizës së re kushtetuese në Kosovë dhe për zhvillimin e kulturës së kushtetutshmërisë që 

është një komponentë e rëndësishme e sundimit të ligjit. 

 

VI. Menaxhimi i ngarkesës me raste 

Gjykata është dëshmuar relativisht efikase në menaxhimin e ngarkesës me raste. Derisa 

numri i referimeve rritej në secilin prej tri viteve të para të ekzistimit të saj, Gjykata në 

përgjithësi ka ruajtur hapin me rastet e ardhura dhe me ngarkesën me raste. Në vitin 2009, vitin 

e parë të funksionimit të Gjykatës, janë parashtruar 70 kërkesa, pasuar nga numri i 132 

kërkesave në vitin 2010 dhe 164 në vitin 2011.50 Në vitin 2010, Gjykata ka nxjerrë vendime në 

119 raste (përfshirë ato të bartura nga viti 2009), ndërsa në vitin 2011, Gjykata ka nxjerrë 132 

vendime.51 

Shumica e kërkesave drejtuar Gjykatës janë nga individë që pretendojnë shkelje të të 

drejtave të tyre kushtetuese, shumica dërmuese e të cilave vlerësohen si të papranueshme 

(zakonisht si rezultat i dështimit për shterjen e të gjitha mjeteve juridike në gjykatat e 

rregullta).52 Në vitin 2010, 125 nga gjithsej132 kërkesa të pranuara ishin nga individë, si edhe 

148 nga 164 kërkesa të pranuara në vitin 2011.53 Derisa vetë Gjykata nuk kalkulon ose publikon 

përqindjen e kërkesave individuale të vlerësuar si të pranueshme, një studim i fundit i të 

dhënave të Gjykatës gjeti se në vitin 2010, 89% të kërkesave individuale janë vlerësuar si të 

papranueshme, ndërsa në vitin 2011, 92% të kërkesave të tilla ishin hedhur poshtë në mënyrë të 

ngjashme pa u gjykuar.54 Këto norma të papranueshmërisë së kërkesave individuale janë të 

ngjashme me ato të gjykatave tjera kushtetuese evropiane me jurisdikcion të ngjashëm.55 

 

VII. Përmbledhje e mësimeve të nxjerra 

Një numër mësimesh mund të nxirren nga themelimi i suksesshëm i Gjykatës 

Kushtetuese të Kosovës që mund të jenë të dobishme për reformuesit që punojnë për krijimin e 

institucioneve të ngjashme në shtetet e tjera. Disa prej pikave kyçe janë si në vijim: 

Procesi përfshirës i hartimit të ligjit. Hartimi i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese përmes 

një procesi përfshirës i cili përfshinte një kombinim të ekspertëve vendor dhe ndërkombëtar 

ishte një hap qenësor. Spektri i gjerë i zërave siguroi që projektligji të reflektonte njohuritë e 

akumuluara nga gjykatat e ngjashme në shtetet tjera si dhe nga konteksti vendor juridik e 

kulturor.  Kjo fuqizoi cilësinë e ligjit si dhe pranueshmërinë e tij brenda vendit. 

Themelimi i menjëhershëm i Sekretariatit të përkohshëm. Ishte krijuar një vonesë e 

pashmangshme mes themelimit të Gjykatës me ligj dhe fillimit të veprimit të Gjykatës me 

kapacitet të plotë të gjyqtarëve dhe personelit, një vonesë kjo që zgjati nëntë muaj. Duke pasur 

Sekretariatin e përkohshëm të krijuar menjëherë pas miratimit të ligjit – të autorizuar nga ana e 
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Presidentit të Republikës dhe të operuar nga një organizatë ndërkombëtare, Institutit të 

Menaxhmentit East-West – janë realizuar disa përparësi kyçe: Sekretariati i përkohshëm ofroi 

një vend ku individët do të fillonin të parashtronin kërkesat e tyre ashtu siç kishin të drejtë ta 

bënin sipas ligjit, si dhe hartoi formularë dhe rregulloren e përkohshme që i mundësuan 

Gjykatës dhe Sekretariatit të saj të përhershëm të fillojnë.  

Ndërtimi i ekipit të efektshëm. Si një institucion i ri me një kombinim të gjyqtarëve 

ndërkombëtarë dhe vendor, shumica e të cilëve nuk kanë pasur përvojë paraprake gjyqësore, 

zhvillimi i ambientit miqësor dhe të kolegjialitetit në Gjykatë ishte një prioritet i rëndësishëm. 

Dy iniciativa më të hershme të Gjykatës – hartimi i planit të parë strategjik të saj si dhe 

rishikimi i rregullores së përkohshme të punës – ishin kryer në mënyrë përfshirëse, në formë të 

punëtorive jashtë zyrave, gjë që iu dha gjyqtarëve dhe personelit një ndjenjë të qëllimit të 

përbashkët dhe iu ndihmoi në ndërtimin e marrëdhënieve të cilat rezultuan në një kulturë 

efektive të Gjykatës. 

Rëndësia e Kryetarit të Gjykatës. Gjykata ka qenë jashtëzakonisht me fat që të ketë Dr. 

Enver Hasanin si Kryetar të saj të parë. Aftësia e tij drejtuese dhe vizioni i tij kanë qenë 

thelbësorë për suksesin e Gjykatës ndërsa aftësia e tij për t’i afruar njerëzit dhe për të ruajtur  

raportet kolegiale në mes të debateve nganjëherë kontestuese i kanë shërbyer Gjykatës për të 

mirë. 

Të siguruarit të pavarësisë financiare. E drejta me ligj e Gjykatës për të parashtruar 

kërkesat e saja buxhetore drejtpërdrejtë në Kuvendin Kombëtar ishte një dispozitë risi në 

Kosovë dhe me siguri nuk ishte aq befasuese përpjekja që u bë nga disa në Kuvend për të 

injoruar atë. Pohimi vigjilent i Gjykatës rreth autoritetit të saj ligjor ishte një hap kritik për të 

siguruar se ligji është zbatuar dhe pavarësia e Gjykatës është ruajtur. 

Nuk ka dyshim se Gjykata do të përballet me shumë sfida para saj. Dalja graduale e 

pritur e gjyqtarëve ndërkombëtarë në vitin 2014 do të ketë nevojë për menaxhim të kujdesshëm 

ndërsa të qenurit në pozitën e Kryetarit Hasani në fund të mandatit të tij në vitin 2015 nuk do të 

jetë i lehtë. Largimi i këshilltarëve ndërkombëtarë ligjorë do të duhet planifikuar mirë 

gjithashtu. Por Gjykata tashmë ka treguar aftësinë e tërheqjes së talenteve vendore ligjore dhe 

duhet të pritet se ky trend do të vazhdojë. Gjithsesi, anëtarët dhe personeli i saj duhet me të 

drejtë të jenë krenar për atë që kanë arritur brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore. 
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