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KONFLIKTI PËR GARDIANIN E KUSHTETUTËS NË REPUBLIKËN 
E KOSOVËS 

Thirrja për një Gardian apo Kujdestar të Kushtetutës është zakonisht shenjë e 

 gjendjeve kritike kushtetuese – Carl Schmitt 1 

 

Hyrje 

Ndonëse përmes Kushtetutës së Republikës së Kosovës është themeluar një organ i 
veçantë kushtetues i cili është kompetent për të zgjidhur kontestet kushtetuese, 
deklarata e Presidentit të Republikës së Kosovës në fjalimin e tij inaugurues se ai do 
të jetë “gardian dhe roje i kushtetutës” dhe më pas edhe deklarata tjetër e kryetarit të 
Kuvendit të Kosovës se “presidenti është gardiani i kushtetutës” janë tregues të qartë 
se demokracia e re e Republikës së Kosovës nuk e ka konceptuar ende rolin e 
Gjykatës Kushtetuese. 

Ndonëse Gjykata Kushtetuese ka luajtur një rol të rëndësishëm qysh në vitet e para 
të themelimit të saj, deklaratat e sipërpërmendura e kthejnë shoqërinë kosovare në një 
debat të gati një shekulli më parë i cili në teorinë kushtetuese ka lënë gjurmë të 
pashlyeshme. Për dallim nga koha e debatit Schmitt-Kelsen, kur gjyqësia kushtetuese 
në Evropë ishte në fillet e saj - pasi Austria me kushtetutën e vitit 1919 kishte 
themeluar një organ të veçantë kushtetues (Gjykatën Kushtetuese) e cila paraqiste 
autoritetin përfundimtar të interpretimit të kushtetutës dhe zgjidhjes se konflikteve në 
mes institucioneve shtetërore – ndërsa në anën tjetër Republika e Parë Gjermane me 
Kushtetutën e Vajmarit e kishte zëvendësuar rolin e monarkut me atë të një Presidenti 
të zgjedhur nga populli, por me konceptin e një zëvëndesmonarku2 (për nga 
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funksioni) – në Republikën e Kosovës këto problematika më tepër mund të paraqiten 
si rrjedhojë e mungesës së njohurive rreth sistemit kushtetues. 

Ky punim synon që t’i përgjigjet pyetjes rreth Gardianit të Kushtetutës nga koncepti 
defensivë, si institucion i cili e mbron kushtetutën nga sulmet/shkeljet, dhe në anën 
tjetër sipas konceptit kushtetues evropian kontinental duke e vlerësuar se cili është 
institucioni i cili do të mund të ofrojë përgjigjet rreth çështjeve kushtetuese në 
kontekst të zhvillimeve të vazhdueshme kushtetuese apo shoqërore.3 

 

I. Presidenti dhe Parlamenti si Gardian të Kushtetutës 

 

Kushtetuta e Republikës mund të definohet si një kushtetutë moderne, pasi përmban 
parimet dhe standardet kushtetuese të cilat sipas doktrinës janë karakteristikë e 
kushtetutave të miratuara pas luftës së dytë botërore.4 

Në nenin 4 të Kushtetutës është definuar forma e qeverisjes dhe riafirmuar parimi i 
ndarjes dhe kontrollit reciprok të pushteteve. Ndonëse formulimi gjuhësor i këtij neni 
nuk lë hapësirë për keqinterpretime, në teori hasim disa raste kur rreth sistemit 
kushtetues të Republikës së Kosovës janë dhënë mendime të cilat bien ndesh me 
rregullat e interpretimit kushtetues. Kësisoj autorë të ndryshëm kosovarë e kanë 
konsideruar sistemin kushtetues të Kosovës më tepër hibrid sesa një sistem i pastër 
kushtetues.5 Realisht, këta autorë në punimet e tyre kanë interpretuar ndaras 
kompetencat e Presidentit karshi Parlamentit dhe Qeverisë, dhe nuk kanë ofruar një 
interpretim sistematik të problematikës së trajtuar. Në fakt, bazuar në rregullin e  
zinxhirit  të legjitimitetit kushtetues6, në bazë të të cilit përcaktohen sistemet 
kushtetuese, Republika e Kosovës qartazi definohet si republikë parlamentare, sepse 
hallkë e parë në këtë zinxhir  (bën zgjedhjen e të gjitha organeve tjera) dhe institucion 
karshi të cilit bëhet llogaridhënia është parlamenti. Nëse nuk arrihet të kuptohet drejtë 
sistemi kushtetues i Kosovës, atëherë edhe ndoshta mund të vijmë në konkluzione të 
cilat atributin e autoritetit përfundimtar për mbrojtjen e kushtetutshmërisë i sheh edhe 
organet tjera kushtetuese. 

Në historinë kushtetuese nuk janë hasur asnjëherë raste të sistemeve parlamentare në 
të cilat ekzekutivi është trajtuar si gardian apo mbrojtës i rendit kushtetues. Edhe pse 
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një institucion i tillë është kërkuar qysh në vitin 1650 në Angli.7Pikërisht kërkesa e 
një pushtetit neutral (pouvoir neutre)8i cili do të kontrollonte nëse degët e pushtetit 
janë duke kryer funksionet e tyre brenda kornizës kushtetuese, do të zgjidhte 
konfliktin për kompetencën mes tyre, apo do të neutralizonte dominimin e një 
pushteti ndaj tjetrit hapi debatin në mes të Carl Schmitt dhe Hans Kelsen, të cilët 
trajtuan se kush duhet të jetë gardiani i kushtetutës. 

 

1. Presidenti si Gardian i Kushtetutës 

Idenë e Presidentit të shtetit si gardian i kushtetutës e ka promovuar në teorinë 
kushtetuese profesori i njohur gjerman Carl Schmitt. Ai në punimin e tij, e më pas 
edhe librin me të njëjtin titull “Gardiani i Kushtetutës” duke iu referuar shkollës së 
Benjamin Constant mbi pushtetin neutral dhe ndërmjetësues (pouvoir neutre et 
intermédiaire) theksonte se vetëm një institucion i pavarur – por i veshur me pushtet 
– mund të korrigjonte tejkalimin e autorizimeve kushtetuese të cilësdo nga degët e 
pushtetit.9 Kjo qasje e Schmittit duhet kuptuar gjithmonë në kontekstin e rrethanave 
kushtetuese të kohës, sepse Republika e parë Gjermane e pas luftës së parë botërore 
(deri në Rajhun e Tretë), karakterizohej me një sistem parlamentar – por me një 
president popullor i cili ishte konceptuar të shërbente si baraspeshë/neutralizues ndaj 
(i pushtetit legjislativ) parlamentit (Reichstag). Për më tepër, një shtet që kishte dalë 
nga monarkia është e kuptueshme të konsideronte institucionin e shefit të shtetit si 
një “Ersatzkaiser” (zëvendësues i Perandorit)10 duke dalluar qartazi nga roli dhe 
funksioni që sot e ka në demokracitë kushtetuese (me theks parlamentare). 

Më të komplikuar e bënte situatën edhe neni 48 i Kushtetutës së Vajmarit i cili i 
ndante kompetencat e Presidentit në dy pjesë. Në rastin e parë na mundësohet të 
kuptojmë pozitën e tij dominuese në krye të hierarkisë shtetërore, rrjedhimisht 
dominimin e tij në ekzekutivin e shtetit në raport me qeveritë e njësive federale dhe 
rolin e tij në periudha të gjendjes së jashtëzakonshme i quajtur ndryshe si 
“Diktaturgewalt” (pushteti diktatorial, kompetencat diktatoriale).11 

Përmes rregulloreve të jashtëzakonshme u zëvendësuan detyrat ligjdhënëse të 
parlamentit ndërsa përmes formës së presionit (dhe kërcënimit për shpërbërjen e 
parlamentit) u imponua raporti i kontrollit dhe llogaridhënies së ekzekutivit ndaj 

                                                           
7Balakrishnan, Gopal, and Carl Schmitt. The enemy: an intellectual portrait of Carl Schmitt. Verso, 
2000; Fq.141. 
8 Karl Doehring, “Schlusswort –Auf der Suche nach einem die politischen Mächte begrenzenden pouvoir 
neutre”, ZaöRV 69 (2009); 311-315 
9Carl Schmitt, “Der Hüter der Verfassung“, Duncker&Humblot, Berlin 1931; Fq. 132. 
10Rausch, H. V. Der Bundespräsident - zugleich eine Darstellung des Staatsoberhauptes in Deutschland 
seit 1919, Bayer. Landeszentrale für Polit. Bildungsarbeit, 1984; Fq. 35. 
11Durim Berisha, “Pozita e Kreut të Shtetit në Kushtetutën e Vajmarit dhe Ligjin Themeltar – Studim 
Krahasues”, Prishtinë 2015; Fq. 54. 
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Presidentit në vend të Parlamentit,12  një organi i cili humbi kuptimin e ekzistimit për 
shkak të pushtetit diktatorial të Presidentit. 

Në frymën e këtyre ngjarjeve politiko-juridike të cilat rezultuan edhe me shmangie të 
brendësisë së normave kushtetuese, Schmitti konsideroi se nëse gjyqësori pajiset me 
kompetencën e zgjidhjes së kontesteve politike atëherë ai “nuk do të fitojë asgjë, por 
do të humbë gjithçka” dhe se “politika nuk do të juridifikohet, por gjyqësori do të 
politizohet”.13 

Prandaj edhe mendimi i tij se Presidenti i shtetit duhet të jetë gardian i kushtetutës, 
duhet të shikohet nga ky kënd. Gjithashtu, nëse merret parasysh fakti se ankesa 
individuale kushtetuese u njoh si procedurë e kontrollit kushtetues vetëm pas luftës 
së dytë botërore, vijmë në përfundim se koncepti i gardianit të kushtetutës në këtë 
periudhë nuk është shikuar edhe në aspektin e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave 
themelore – por vetëm në prizmin e një pushteti neutral dhe ndërmjetësues mes 
pushteteve dhe zgjidhjes së krizave kushtetuese (pra mes organeve publike).14 

Kosova, ndonëse shtet i ri, nuk përfaqëson ndonjë model “sui generis”15 të rregullimit 
kushtetues, por është rezultat i një procesi ndërkombëtar i cili nuk ka paraparë vetëm 
parimet e ndërtimit të sistemit kushtetues, por edhe kornizën institucionale dhe 
kushtetuese.16 Prandaj edhe në procesin e interpretimit të dispozitave të caktuara 
kushtetuese duhet të aplikohen metodat e interpretimit kushtetues të njohura në 
doktrinën dhe praktikën kushtetuese.17 

Pozicioni i Presidentit është reflektim i procesit të legjitimimit kushtetues. Për dallim 
nga  Sistemi Kushtetues i Vajmarit i cili kishte zgjedhur një mes midis sistemit 
kushtetues francez dhe atij amerikan, duke u përcaktuar për zgjedhje të drejtpërdrejtë 
nga populli si në SHBA, por me një mandat 7 vjeçar (për dallim) dhe njëkohësisht 
për një qeveri llogaridhënëse ndaj parlamentit sikurse në Francë,18 në Republikën e 
Kosovës hasim rastin tipik të një sistemi parlamentar ku përfaqësuesit e popullit të 
zgjedhur në mënyrë demokratike në Kuvend e zgjedhin presidentin e vendit.19 
 

                                                           
12Gusy, Ch. Die Weimarer Reichsverfassung, Mohr Siebeck, Tübingen 1997; Fq. 109. 
13Carl Schmitt, “Der Hüter der Verfassung“, Duncker&Humblot, Berlin 1931; Fq. 22.  
14 Koncepti i garantimit të kushtetutshmërisë në raport ndaj individëve trajtohet në pjesën e dytë të këtij 
punimi. 
15Shefije Hasani, Fjalor i terminologjise juridike: anglisht-shqip, shqip-anglisht. Universiteti i Prishtines, 
Fakulteti Juridik, 1998; Fq. 192. 
16Qerim Qerimi dhe Vigan Qorrolli. "A Constitutional Tradition in the Making: The Presidents’ Cases 
and the Role of Kosovo’s Constitutional Court in the Process of Democratic Consolidation." ICL Journal 
7.1 (2013) ; Fq. 51. 
17Lexo në: Sachs M. “Kommentar zum Grundgesetz”, 5. Auflage, München. 2009. Kapitullirreth 
metodave të interpretimit kushtetues. 
18Pünder, H. Der Reichspräsident in der Ëeimarer Republik. No. 2. Athenäum Verlag, 1961; Fq. 15. 
19 Aktgjykim i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës në rastet KO29/12 dhe KO48/12 i datës 20.07.2012 Nr. 
Ref:AGJ 284/12, Par. 256. 
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Nëse nisemi që nga kriteri i parë, ai i legjitimimit kushtetues, vërejmë se qasja dhe 
diskutimi ndaj tematikës në fjalë dhe nxjerrja e paraleleve në mes të debatit Schmitt-
Kelsen dhe realitetit kosovar është bërë duke u bazuar në kritere joprofesionale.20 

Fillimisht duhet tërhequr vërejtën se presidenti i shtetit në sistemet parlamentare nuk 
mund të trajtohet si pjesë e cilitdo nga degët e pushtetit, por në kuadrin kushtetues të 
Kosovës ai është Kreu i Shtetit, pasi në figurën e tij personifikohet uniteti popullor.21 
Pozicioni i presidentit duhet shikuar si i pavarur, si institucion i përfaqësimit brenda 
dhe jashtë (funksioni përfaqësues dhe integrues), ndërsa në rast të krizave politike 
është i thirrur për marrjen e vendimeve përcaktuese për drejtimin e vendit.22 

Në kuadër të rolit të tij në politikën e brendshme hasim edhe përcaktimet kushtetuese 
të funksionit të Presidentit në Republikën e Kosovës e cila e definon atë si “garantues 
i funksionimit demokratik të institucioneve” (Neni 4 Par. 3 Fj. 3 i Kushtetutës). 
Gjithashtu në katalogun e kompetencave të tij përcaktohet se ai “garanton 
funksionimin kushtetues të institucioneve të përcaktuara me këtë Kushtetutë” (Neni 
84 Par. 2). 

Pikërisht interpretimi i shkoqitur dhe jo-sistematik i këtyre dy dispozitave kushtetuese 
ka bërë që një numër i konsiderueshëm i juristëve dhe politikanëve ta konsiderojnë 
Presidentin si gardian të Kushtetutës.  

Dispozitat e lartpërmendura duhet të interpretohen në frymën e sistemit kushtetues 
(parlamentar). Është përmendur edhe më lartë se me vet faktin se Parlamenti i 
Kosovës është hallka e parë në zinxhirin e legjitimimit kushtetues (është lidhja direkte 
mes sovranit dhe pushtetit, sepse është i vetmi institucion që zgjidhet drejtpërdrejtë 
nga populli), si institucion i cili i zgjedhë të gjitha organet kushtetuese – bazuar në 
teorinë dhe doktrinën kushtetuese nuk është fare kontestuese që Kosova ka një sistem 
të pastër parlamentar. Edhe interpretimi i katalogut të kompetencave të presidentit si 
të shkoqitura – duke mos i interpretuar nën frymën e sistemit kushtues – gjithashtu i 
ka vënë në lajthim disa juristë që e kanë konsideruar sistemin kushtetues të Kosovës 
si një sistem mes sistemit parlamentar gjerman dhe sistemit gjysmë-presidencial 
francez. Në asnjërin nga punimet që e kanë trajtuar këtë temë, nuk hasen metodat e 
njohura dhe të pranuara të interpretimit kushtetues. Në fakt, ato më tepër janë punime 
të cilat i përmendin disa nga kompetencat e presidentit, por nuk ofrojnë një analizë 
juridike-kushtetuese rreth temës që tentohet të trajtohet. 

Formulimi i dispozitave të lartpërmendura kushtetuese nuk guxojnë të nxjerrën jashtë 
kuptimit të tyre gjuhësor, kuptimor, historik dhe sistematik. Kompetencat e 

                                                           
20Hasani, E., 2013. Kontrolli abstrakt dhe preventiv (paraprak) i amendamenteve kushtetutese dhe 
mbrojtja nga shkarkimi i shefit të shtetit: rasti i Kosovës. botuar në Revistën “E Drejta–Pravo–Law, (1); 
Fq.15. 
21 Neni 4.3 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
22 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 10. Juni 2014 - 2 BvE 2/09 - Rn. (1-136). (Vendim i Gjykatës 
Federale Kushtetuese të Gjermanisë) 
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presidentit duhet të shikohen në funksionet e tij si shef i shtetit, noter shtetëror dhe 
figurë e unitetit kombëtar.23 

Në shtetet të cilat e kanë një organ kushtetues të veçantë të cilit i është veshur 
autoritetit i interpretimit përfundimtar të kushtetutshmërisë – presidenti i shtetit nuk 
e gëzon të drejtën e kontrollit material të kushtetutshmërisë.24Ai në procedurën e 
shpalljes së ligjeve, emërimit të gjyqtarëve, prokurorëve apo shefave të misioneve 
diplomatike duke u bazuar në rolin e tij si noter shtetëror konfirmon se procedura e 
vendimmarrjes në institucionet të cilat ia referojnë për dekretim, emërim apo shpallje 
të ligjit ka qenë në përputhje me Kushtetutën.25 

Megjithatë, duhet pasur parasysh se Kushtetuta e Kosovës ia njeh presidentit të 
drejtën e kthimit në kuvend të ligjeve për shkak të përmbajtjes së tyre në dy raste: 1. 
Nëse një ligj bien ndesh me interesin legjitim të Kosovës dhe 2. Nëse cenon të drejtat 
e një apo më shumë komuniteteve. Mirëpo, edhe në këtë rast, duhet pasur parasysh 
se kjo veto, duhet kuptuar në kuadër të sistemit parlamentar dhe rolit të tij si kreu i 
shtetit.26 Vet fakti se presidenti nuk mund ta kthej ligjin për herë të dytë në kuvend, 
nuk mund ta refuzojë të shpallë një ligj që e ka konfirmuar si kushtetues Gjykata 
Kushtetuese apo nuk mund ta shpallë një ligj që Gjykata Kushtetuese e ka shpallur 
kundërkushtetues është tregues i natyrës së kufizuar të kontrollit material. 

Presidenti i shtetit si garantues i funksionimit demokratik të institucioneve të 
Republikës së Kosovës, në përputhje me dispozitat kushtetuese pas konsultimit me 
partitë politike e nominon kandidatin për kryeministër.27 Presidenti në asnjë rrethanë 
nuk guxon të tentojë të pasqyrojë bindjet e tij personale, por duhet të veprojë pas 
konsultimeve me përbërjen parlamentare të cilët duhet të ofrojnë dëshmi se i 
nominuari nga ai do të arrijë të fitojë shumicën parlamentare të përcaktuar me 
kushtetutë për formimin e qeverisë. 

Se presidenti mundet maksimalisht të luaj rolin e një “bashkëgardiani” apo një 
“gardiani subsidiar”28, por jo autoritetit suprem për mbrojtjen e Kushtetutës është 
demonstruar në të paktën tri raste nga praktika kushtetuese në Republikën e Kosovës.  

Në vitin 2010 Presidenti Sejdiu i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese me një pyetje 
kushtetuese me ç ‘rast kishte kërkuar nga Gjykata që të interpretojë se cili është 
institucioni kompetent që  vlerëson efektshmërinë dhe vlefshmërinë e dorëheqjes së 
një kryetari të komunës. Kjo kishte ardhur si rrjedhojë e dorëheqjes së kryetarit të 
atëhershëm të Komunës së Rahovecit Qazim Qeska. Presidenti nuk e kishte të qartë 

                                                           
23Sachs M. “Kommentar zum Grundgesetz”, 5. Auflage, München. 2009.Art. 54 “Der Bundespräsident”. 
24Gröpl/ Windthorst/ von Coelln. Grundgesetz, Studienkommentar. C.H. Beck, 2013; Art. 82, Rn. 6. 
25Durim Berisha, “Pozita e Kreut të Shtetit në Kushtetutën e Vajmarit dhe Ligjin Themeltar – Studim 
Krahasues”, Prishtinë 2015; Fq.29 
26Enver Hasani dhe Ivan Cukalovic, “Komentar – Kushtetuta e Republikës së Kosovës”, Nenet 84.5 dhe 
Neni 84.6, Fq. 397. 
27 Neni 95 Par. 1 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
28Stein, Torsten. "Der Bundespräsident als “pouvoir neutre”?." Zeitschrift für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht, Jg 69 (2009); Fq. 256. 
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nëse dorëheqja e z. Qeska kishte krijuar efektin juridik për të shpallur zgjedhjet e reja 
në atë komunë.29 Në rastin e dytë Presidentja Atifete Jahjaga kishte kërkuar nga 
Gjykata Kushtetuese interpretime rreth normave kushtetuese të cilat autorizojnë 
presidentin e vendit që të nominojë mandatarin për kryeministër. Presidentja nuk 
kishte arritur të zgjidhte e vetme dilemën se cilin kandidat do të duhej ta mandatonte 
për kryeministër – kandidatin e partisë/koalicionit (parazgjedhor) që kishte fituar 
numrin më të madh të votave në zgjedhje – apo kandidatin e partisë/koalicionit 
(paszgjedhor) që paraqet shumicën e anëtarëve të kuvendit të Kosovës.30 Ndërsa në 
rastin e fundit në të cilin gjithashtu Presidentja Jahjaga i është drejtuar Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës – dhe qartazi i është njohur autoriteti kësaj 
Gjykate si autoritet karshi edhe institucionit të presidentit të shtetit – është kërkesa 
për interpretim të 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, me nenin 3 [Barazia 
para Ligjit], paragrafi 1, me Kapitullin II [Të Drejtat dhe Liritë Themelore] dhe me 
Kapitullin III [Të Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre] të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës.31 

Praktika kushtetuese në Republikën e Kosovës ka dëshmuar se ish-presidentët i kanë 
njohur rolin dhe funksionin kushtetues Gjykatës Kushtetuese të Republikës së 
Kosovës si autoritet përfundimtar i interpretimit dhe mbrojtjes së Kushtetutës, pasi 
shtjellimi i mësipërm mundëson të arrihet në përfundim se institucioni i Presidentit 
të Shtetit nuk është instanca supreme e mbrojtjes së kushtetutës dhe dhënies së 
përgjigjes ndaj çështjeve kushtetuese të vazhdueshme. 

 

II. Gjykata Kushtetuese si Gardian i Kushtetutës 

 

Ndonëse debati Schmitt-Kelsen është i njohur ( më tepër sipërfaqësisht sesa në 
substancë) për konstitucionalistët kosovarë, fare të panjohura mbeten rrethanat që i 
paraprinë debatit mbi “gardianin e Kushtetutës” në Evropë. I panjohur është për ta 
është fakti se një debat tillë është zhvilluar nën frymën e koncepteve të Benjamin 
Constant – pra ka një zanafillë të mëhershme, e panjohur mbetet edhe Konferenca e 
Profesorëve të së Drejtës Kushtetuese e vitit 1928 e mbajtur në Vjenë e cila trajtoi 
pikërisht këtë temë, ndërsa edhe më i panjohur mbetet fakti për ta se Perandoria 
Gjermania qysh në vitin 1849 kishte pasur propozime konkrete të themelimit të një 
Gjykatë Kushtetuese.32 

                                                           
29 Aktgjykim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin KO80/10 i datës 07.10.2010. 
30 Aktgjykim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës nërastin KO103/14 i datës 01.07.2014. 
31 Aktgjykim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin KO130/15 i datës 23.12.2015. 
32Wesel, Uwe. "Der Gang nach karlsruhe." Das Bundesverfassungsgericht in der Geschichte der 
Bundesrepublik. münchen (2004); Fq. 26. 
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Ashtu si paraqiten të panjohura për autorët kosovarë këto fakte, i panjohur mbetet 
fakti se kur Hans Kelsen kishte ideuar krijimin e një Gjykate e cila do të kishte 
kompetencë ekskluzive mbrojtjen e kushtetutshmërisë, ai në fakt ishte ndikuar nga 
sistemi amerikan dhe këtë gjykatë në fakt e kishte parë si një “Gardian të Kushtetutës” 
i cili e ndanë pushtetin me pushtetet tjera politike (“bashkëgardianët”).33 

Në mungesë të njohurive mbi zhvillimet historiko-juridike të gjysmës së dytë të 
shekullit XIX shumica e autorëve kosovarë janë vënë në lajthim dhe rrjedhimisht i 
kanë vënë në lajthim edhe lexuesit e tyre.  

Debati mbi autoritetin ndërmjetësues dhe neutral i nisur nga Benjamin Constant ishte 
i frymëzuar në modelin anglez i cili këtë rol dhe funksion ia njihte mbretit. Në të 
njëjtën frymë edhe Schmitti tërhoqi një paralele mes Presidentit të shtetit të cilin si e 
kemi shpjeguar më lartë e shihnin si zëvendësues të monarkut. Pra një “monark” i cili 
nuk trashëgonte pushtetin, por legjitimohej në mënyrë demokratike nga populli. Por 
pikërisht ky është ndryshimi qenësor në mes të monarkisë dhe republikës në 
kontekstin e trajtimit të pushtetit të katërt i cili paraqitet si garant i demokracisë. 
Monarku është para së gjithash i pajisur me pushtetin mbretëror “pouvoir royal”34 për 
shkak se ai e trashëgon pozitën dhe ardhja e tij në pushtet është rezultat i vijës së 
gjakut. Për këtë arsye Karl Doehring me të drejtë konstaton se për këtë shkak mbreti 
është i zhveshur nga etiketimi i orientimit politik.  

Për dallim presidenti i shtetit (para së gjithash në sistemin parlamentar) është rezultat 
i bashkëveprimit të partive politike, pasi këto të fundit janë të përfaqësuara në 
parlament dhe ky organ e zgjedh presidentin. Prandaj F.M. dhe L.B në punimin e tyre 
për raportin e Presidentit me Gjykatën Kushtetuese në Republikën e Kosovës 
gabimisht konsiderojnë se Kushtetuta e Kosovës i njeh atribute “Schmittiane” 
presidentit.35Është për t’u habitur sesi këta autorë vijnë në një përfundim të tillë, sepse 
as sistemi kushtetues, as kushtetuta, as kompetencat kushtetuese të presidentit dhe në 
fund as rrethanat juridiko-kushtetuese nuk janë të krahasueshme me ato të presidentit 
shtetëror apo të vet Republikës së Vajmarit. 

Për më tepër në Kapitullin VIII të Kushtetutës së Kosovës, etërit e saj, kanë paraparë 
themelimin e një organi të veçantë kushtetues (Gjykatës Kushtetuese) – duke i dhënë 
përparësi modelit Kelsenian të mbrojtjes së kushtetutshmërisë. Mirëpo, duhet të 
cekim se Gjykatat Kushtetuese bashkëkohore në Evropë, përfshirë Gjykatën 
Kushtetuese të Kosovës, kanë kompetenca më të zgjeruara, sesa ajo që përfshinte 
modeli Kelsenian. 

                                                           
33Van Ooyen, Robert Chr. "Der Streit um die Staatsgerichtsbarkeit in Ëeimar aus 
demokratietheoretischer Sicht: Triepel–Kelsen–Schmitt–Leibholz." Hans Kelsen und die offene 
Gesellschaft. Springer Fachmedien Ëiesbaden, 2017; Fq.48. 
34Doehring, Karl. "Der „pouvoir neutre “und das Grundgesetz." Der Staat 3.2 (1964): Fq. 202. 
35 Shih: Muçaj, Florent, and Luz Balaj. "Report betëeen the President and Constitutional Court and its 
influence on the functioning of the Constitutional System in Kosovo." (2016); Fq. 127. 
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Mirëpo, pavarësisht diferencave që i hasim me qenien e gjyqësisë kushtetuese të një 
shekulli më parë, pyetjet të cilat kanë lindur në atë periudhë e orientojnë edhe analizën 
në pjesën e dytë të këtij punimi. Por me një dallim që pyetjet për pozitën, rolin dhe 
funksionin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës do t’iu përgjigjemi 
përmes praktikës kushtetuese dhe jo vetëm nga aspekti teorik. 

 

1. Pozicioni i Gjykatës Kushtetuese dhe raporti me ekzekutivin 

Gjithsesi, para se të shpjegohet dhe shtjellohet në mënyrë të detajuar përfundimi se 
Gjykata Kushtetuese e Kosovës, në mënyrë të pa kontestueshme, sikurse edhe 
gjykatat kushtetuese tjera është interpretuesi përfundimtar i Kushtetutës, së pari duhet 
të kuptojmë se ky interpretim i Kushtetutës nga gjykatat kushtetuese, edhe pse 
përfundimtar, është i ndërvarur me degët tjera të pushtetit shtetëror dhe ushtrohet nga 
kushte të përcaktuara me Kushtetutë. Është e qartë se gjykatat kushtetuese apo dhe 
gjykatat tjera me kompetencë kushtetuese vihen në lëvizje nga pyetjet dhe kërkesat 
kushtetuese të parashtruara nga personat e autorizuar me kushtetutë çka shpjegon 
ndërvarësinë e gjykatave kushtetuese me aktorët tjerë politik sepse “një gjykatë 
racionale duhet të jetë e vetëdijshme për aktorët tjerë në sistemin politik36”.Po ashtu 
është e qartë se interpretimi përfundimtar kushtetues nga gjykatat kushtetuese 
shprehet në formë të shqyrtimit dhe vlerësimit gjyqësor të çështjeve të ndryshme 
kushtetuese që parashtrohen në gjykatat kushtetuese nga personat e autorizuar me 
kushtetutë. Shqyrtimi gjyqësor mund të luajë rol të rëndësishëm në artikulimin 
kushtetues duke shprehur dhe përpunuar qartësisht kuptimin e kushtetutës. Procesi i 
interpretimit të kushtetutës zhvillohet në vazhdimësi dhe në mënyrë delikate i 
përshtatet kushteve të reja shoqërore. Konstitucionalizmi thellohet. Gjykata luan rol 
në zhvillimin e kushtetutës, duke krijuar jurisprudencë me vëllim gjithnjë e më të 
shtuar të së drejtës nga njëra anë, si dhe duke siguruar raport të shëndoshë të të 
shkëmbyerit të ndërsjellë ndërmjet kushtetutës dhe ambientit politik ku ndodhet ajo37.  

Rëndësi të veçantë dhe përjashtim nga rregulli se Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje 
vetëm në bazë të kërkesës së organeve tjera kushtetuese përbën ankesa individuale 
kushtetuese, procedurë e cila konsiderohet nga autorë eminent të së drejtës 
kushtetuese se përbën një përjashtim nga rregulli i vënies në lëvizje të gjykatës vetëm 
nga organet kushtetuese.38 

Gjithashtu, praktika kushtetuese në shtete të ndryshme, me rregullim të ngjashëm 
procedural të vënies në lëvizjes të Gjykatës sikurse në Kosovë, ka dëshmuar se në 
rastet kur cenohet ekzistenca e rendit demokratik është bërë përjashtim nga ky rregull. 
Në këto raste kemi të bëjmë me materializim të drejtpërdrejtë të rolit të Gjykatës 
Kushtetuese si Gardian i Kushtetutës. Konkretisht bëhet fjalë për Gjykatën 

                                                           
36Tom Ginsburg: “Judicial Review in New Democracies-Constitutional Courts in Asian Cases”, 
Cambridge University Press; Fq. 67. 
37 Po aty, Tom Ginsburg, Fq. 72.  
38Doehring, Karl. "Der „pouvoir neutre “und das Grundgesetz." Der Staat 3.2 (1964); Fq. 216. 
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Kushtetuese të Guatemalës e cila ndonëse me kushtetutën e atij shteti dhe 
legjislacionin përkatës nuk e gëzon të drejtën e veprimit ex-officio - me rastin e 
shpërbërjes së organeve tjera kushtetuese përmes një dekreti presidencial nga ana e 
Presidentit Serrano -  ishte vënë në lëvizje vetvetiu dhe i kishte shpallur ato veprime 
dhe vendime si kundërkushtetuese.39 Ngjashëm kishte reaguar edhe Gjykata 
Kushtetuese e Turqisë pas grusht-shtetit të 15 korrikut 2015. Gjykata ishte drejtuar 
popullit turk me një komunikatë të menjëhershme duke deklaruar se ajo “nuk njeh 
asnjë nga llojet e tentimeve jodemokratike kundër rendit kushtetues”.40 

Rastet e cituara më lartë përbëjnë përjashtim dhe ju referohen gjendjeve të 
jashtëzakonshme, në të kundërtën vënia ex-officio në lëvizje e gjykatës në situata 
normale do të konsiderohej si veprim ultra vires41 

 

2. Natyra e kësaj “Gjykate” 

Kushtetuta ka veshur gjykatën kushtetuese me autoritetin e kontrollit të 
kushtetutshmërisë të ligjeve të nxjerra nga ligjvënësi me normat kushtetuese nga njëra 
anë, si dhe kontrollit të kushtetutshmërisë së akteve individuale të gjyqësorit të 
zakonshëm por edhe të autoriteteve tjera publike, nga ana tjetër. Në këtë drejtim, 
rezulton se gjykata kushtetuese ka një përgjegjësi të lartë për ushtrimin e kontrollit 
kushtetues ndaj një game të gjerë të akteve të përgjithshme dhe individuale që kanë 
të bëjnë me strukturën e shtetit dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut. Kushtetuta ka vënë gjykatën kushtetuese në një kapitull të ndarë prej 
gjyqësorit të zakonshëm çka flet për rolin e saj të veçantë për të siguruar respektimin 
e procedurës kushtetuese nga të gjitha degët e pushtetit shtetëror përfshirë gjykatat e 
zakonshme.  

Ndryshe nga fillet e para të gjyqësisë kushtetuese, kur kontrolli kushtetues kryesisht 
trajtonte konfliktin për kompetencë në mes të organeve kushtetuese,42 teoria dhe 
praktika bashkëkohore i konsideron ankesën individuale dhe kontrollin kushtetues të 
normave si zemrën e gjyqësisë kushtetuese.43 Kahja në të cilën është zhvilluar 
gjyqësia kushtetuese i është përgjigjur pikërisht mënyrës se si Hans Kelsen e kishte 
trajtuar qenien e gjyqësisë kushtetuese në Konferencën e Profesorëve të së Drejtës 
Kushtetuese në vitin 1928, kur me të drejtë kishte arsyetuar se për dallim nga koncepti 
monarkist i “gardianit të kushtetutës” kur norma kushtetuese ka  pasqyruar vullnetin 
e mbretit dhe se çdo normë që përshtatej me vullnetin e tij konsiderohej kushtetuese, 
në shtetin e të drejtës një institucion i veçantë kushtetues do të trajtonte 

                                                           
39Herdegen, Matthias, “Verfassungsgerichtsbarkeit als pouvoir neutre”, ZaöRV 69 (2009) ; Fq. 259. 
40Komunikatë për publikun e Gjykatës Kushtetuese të Turiqsë e datës 16.07.2016, publikuar në 
http://www.constitutionalcourt.gov.tr/inlinepages/press/PressReleases/detail/27.html 
41BverfGE 126, 168, par. 105. (Vendim i Gjykatës Kushtetuese të Gjermanisë) 
42Wesel, Uwe. "Der Gang nach karlsruhe." Das Bundesverfassungsgericht in der Geschichte der 
Bundesrepublik. münchen (2004) ; Fq.11. 
43Herdegen, Matthias, “Verfassungsgerichtsbarkeit als pouvoir neutre”, ZaöRV 69 (2009); Fq. 261. 
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përputhshmërinë e normave kushtetuese me tekstin (frymën) e kushtetutës. Pra ky 
institucion do të rishikonte jo vetëm procedurën e nxjerrjes së atij akti, por gjithashtu 
nëse përmbajtësisht ai akt është në përputhje me liritë dhe të drejtat themelore të 
garantuara në kushtetutë44. 

Pavarësisht kompetencave dhe funksionit të saj, në teorinë dhe praktikën kushtetuese 
janë paraqitur diskutime për natyrën e këtij institucioni kushtetues. Prandaj është e 
dobishme t’i referohemi jurisprudencës kushtetuese shqiptare e cila i ka dhënë 
zgjidhje dilemës nëse duhet konsideruar Gjykatën Kushtetuese të Republikës së 
Shqipërisë, si një gjykatë. Në veçanti me vendimin nr. 11 datë 06.04.2010, është 
konfirmuar qëndrimi se ajo është një gjykatë, por një gjykatë sui generis, e cila 
administron drejtësinë kushtetuese45. Emërtimi si “gjykatë”, i organit që realizon 
drejtësinë kushtetuese dhe si mision të tij ka kontrollin gjyqësor kushtetues, është 
dhënë expressis verbis nga vetë kushtetuta. Nga kjo pikëpamje, ky institucion i 
pushtetit shtetëror, i cili nga kushtetuta është quajtur “gjykatë” dhe anëtarët e saj të 
emërtuar si “gjyqtarë” nuk mund të mos konsiderohet si një institucion gjyqësor46.  

Në doktrinën dhe jurisprudencën kushtetuese kundërshtarët e kontrollit gjyqësor të 
normave ligjore ngrenë dyshime mbi legjitimitetin demokratik të gjykatës 
kushtetuese, pra, shtrohet pyetja si ka mundësi që një gjykatë të shpall të pavlefshme 
dhe kundër kushtetuese aktet e nxjerra nga një organ kushtetues siç është parlamenti 
i cili është legjitimuar nga populli përmes zgjedhjeve, mirëpo, përgjigja më saktë 
gjendet apo buron nga vetë Kushtetuta dhe ligji për gjykatën kushtetuese që është ligj 
organik i paraparë nga kushtetuta47. Në rastin e Kosovës, gjyqtarët e gjykatës 
kushtetuese duhet të jenë juristë të shquar me përvojë profesionale së paku dhjetë 
vjeçare, të propozuar dhe miratuar nga 2/3 të deputetëve të Kuvendit të pranishëm 
dhe që votojnë dhe që emërohen nga Presidenti i Republikës së Kosovës, për një 
mandat nëntë vjeçar, pa mundësi vazhdimi48. Është e qartë nga vetë teksti kushtetues 
se gjyqtarët e gjykatës kushtetuese kanë ‘legjitimitet kushtetues’ sepse propozimi, 
votimi dhe emërimi i tyre kryhet nga Kuvendi (organ kushtetues me legjitimitet 
demokratik i votuar drejtpërdrejtë nga elektorati) dhe Presidenti i Republikës së 
Kosovës.  Por duhet të kemi parasysh se Gjykatës Kushtetuese pushteti i buron nga 
Kushtetuta dhe jo nga ligjdhënësi, pavarësisht zgjedhjes së gjyqtarëve të saj nga 
parlamenti, sepse ky institucion i zgjedhë gjyqtarët e Gjykatës, por nuk mund t’i 
shkarkojë pa propozimin e vet saj. Në të kundërtën parlamenti do të ndërhynte në 
pavarësinë e saj. 49 

Aq më tepër, fakti se gjyqtarët kushtetues emërohen për një mandat nëntëvjeçar, pa 
mundësi vazhdimi, është faktor që ndihmon pavarësinë e tyre profesionale sepse nëse 

                                                           
44Kelsen, Hans. Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit. de Gruyter, 1928. Fq. 37-38. 
45Sadushi, Sokol. "Drejtësia kushtetuese në zhvillim." shtëpia botuese “Toena”, Tiranë (2012); Fq. 118. 
46 Po aty, Sokol Sadushi Fq. 120. 
47 Neni 115 [Organizimi i Gjykatës Kushtetuese] i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
48 Neni 114 [Përbërja dhe Mandati i Gjykatës Kushtetuese] i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
49Karl Doehring, “Schlusswort –Auf der Suche nach einem die politischen Mächte begrenzenden 
pouvoir neutre”, ZaöRV 69 (2009); Fq. 312. 
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do të kishte mundësi të vazhdimit të mandatit të tyre atëherë, së paku në rrafshin 
teorik, pavarësia e tyre profesionale do ishte më e cenueshme mirëpo kjo është një 
problematikë tjetër që tejkalon kufijtë dhe qëllimin e këtij punimi. Për legjitimitetin 
e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese mund të nxjerrët ky përfundim: (1) gjyqtarët e 
gjykatës kushtetuese kanë ‘legjitimitet kushtetues’ që buron nga vetë teksti 
kushtetues; (2) gjyqtarët e gjykatës kushtetuese kanë ‘legjitimitet demokratik të 
tërthortë’ sepse votohen dhe propozohen nga 2/3 e anëtarëve të parlamentit; dhe (3) 
gjyqtarët kushtetues kanë dhe ‘legjitimitet profesional’ i përcaktuar nga vetë teksti 
kushtetues.  

 

3. Padia Presidenciale 

Tani, problematika që trajton ky punim, pra nëse, Presidenti i Republikës së Kosovës 
është ‘gardian i kushtetutës’ ose nëse ky rol me Kushtetutë i është besuar Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës mund të zgjidhet duke iu referuar vetë 
jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës.  

Në pjesën e parë të këtij punimi u paraqitën të paktën tri Aktgjykime të Gjykatës 
Kushtetuese në të cilat edhe vet Presidenti kishte kërkuar interpretime të normave apo 
situatave kushtetuese, pasi e kishte konsideruar veten si të pafuqishëm në ofrimin e 
zgjidhjeve. Ndërsa, në pjesën në vijim do të trajtohen me theks vendimet e Gjykatës 
Kushtetuese në të cilat kjo Gjykatë, qartazi ka luajtur rolin e gardianit të kushtetutës. 

Kështu, në rastin nr. KI47/1050 të paraqitur në Gjykatën Kushtetuese, 31 deputetë të 
Kuvendit të Republikës së Kosovës51 ngritën çështjen nëse Presidenti i Republikës së 
Kosovës kishte kryer ‘shkelje serioze’ të Kushtetutës duke ushtruar njëkohësisht 
funksion në parti politike si kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës52. Kuptohet në 
atë rast, Gjykata Kushtetuese trajtoi çështje të shumta siç janë legjitimiteti i 
deputetëve për ta vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese, afatin ligjor për ta paraqitur 
atë çështje në Gjykatën Kushtetuese si dhe vetë aspektin përmbajtjesor të çështjes, 
pra nëse, Presidenti i Republikës kishte kryer ‘shkelje serioze’ të Kushtetutës. Në atë 
rast, Gjykata Kushtetuese përkufizoi rolin e Presidentit të Republikës, si institucion 
kushtetues, karshi popullit të Kosovës nga njëra anë, dhe partive politike në anën 
tjetër. Gjykata Kushtetuese u shpreh: “Me qëllim që të konsiderojmë nëse kjo është 
vetëm një shkelje teknike e Kushtetutës ose shkelje serioze, 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 

                                                           
50Aktgjykim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në Rastin KI47/10i datës 29 shtator 2010.  
51 Neni 113.6 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton: “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”.  
52 Neni 88 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton: “1.Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë 
funksion tjetër public. 2. Pas zgjedhjes, Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike”. 
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presupozojë se Presidenti i tyre, që “përfaqëson unitetin e popullit” dhe jo një 
fragment ose 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”. Gjykata 
konstatoi se mbajtja e njëkohshme e postit të Presidentit të Republikës së Kosovës si 
dhe postin e Kryetarit të Partisë Politike-Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), 
‘shkel seriozisht’ nenin 88 (2) të Kushtetutës. Nuk ka dyshim se Presidenti i 
Republikës ushtron kompetenca të shumta të bazuara në Kushtetutë.53Mirëpo citimi i 
sipërpërmendur i Gjykatës Kushtetuese tregon, në thelb, se roli i Presidentit të 
Republikës së Kosovës është ‘përfaqësimi i unitetit të popullit’ dhe ‘pavarësisë, 
integritetit dhe paanësisë’ së tij, si institucion kushtetues, në raport me popullin e 
Kosovës dhe sistemin plural të partive politike në Republikën e Kosovës; mirëpo, jo 
edhe rolin e ‘gardianit të kushtetutës’. Rolin e ‘interpretuesit përfundimtar’ dhe 
‘gardianit të kushtetutës’, hartuesit e kushtetutës e kanë rezervuar për Gjykatën 
Kushtetuese54.  

 

4. Vlerësimi i Kushtetutshmërisë së akteve të Kuvendit 

Në një rast tjetër, KO29/1155 ku kontestohej kushtetutshmëria e procedurës së 
zhvilluar në Kuvend për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, Gjykata 
Kushtetuese iu referua Kushtetutës, Ligjit për Deputetët dhe Rregullores së Punës së 
Kuvendit, për të nënvizuar, obligimin e të gjithë deputetëve për të qenë të pranishëm 
dhe për të votuar për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës në pajtim me 
procedurën e përcaktuar me Kushtetutë. Në atë rast, Gjykata Kushtetuese, mes 
tjerash, u shpreh: “Në këto rrethana të gjithë 120 deputetët e Kuvendit duhet të 
ndjehen të obliguar sipas Kushtetutës, Ligjit për deputetët, Rregullores së punës dhe 
Kodit të sjelljes të marrin pjesë në seancat plenare të Kuvendit dhe të përkrahin 
procedurat që parashihen aty, por mbi të gjitha, një obligim vis-a-vis për njerëzit e 
Kosovës që i zgjodhën ata. Zgjedhja e Presidentit të Kosovës, i cili sipas nenit 83 
[Statusi i Presidentit] është Kreu i Shtetit dhe përfaqëson 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 ju lejohet nga Presidenti i Kuvendit, të marrin pjesë në procedurën 
për zgjedhjen e siç përcaktohet në nenin 86 [Zgjedhja e Presidentit] të Kushtetutës”. 
Ky formulim i Gjykatës Kushtetuese përcakton në mënyrë më të detajuar, obligimin 
që rrjedh nga teksti kushtetues, për deputetët e Parlamentit për të qenë të pranishëm 
dhe për të votuar zgjedhjen e Presidentit dhe, edhe njëherë, në mënyrë të 

                                                           
53 Neni 84 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës në mënyrë taksative përcakton autorizimet dhe 
kompetencat kushtetuese të Presidentit të Republikës së Kosovës.  
54 Neni 112(1) i Kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton: “Gjykata Kushtetuese është autoriteti 
përfundimtar në Republikën e Kosovës për interpretimin e Kushtetutës dhe përputhshmërisë së ligjeve 
me Kushtetutën”. 
55Aktgjykim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin KO29/11i datës 30 mars 2011.  
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padiskutueshme konfirmon se Gjykata Kushtetuese është autoriteti përfundimtar për 
interpretimin e tekstit kushtetues. Dhe në këtë kontekst në rastin KO 97/1056, për sa i 
përket legjitimimit të Ushtruesit të Detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës 
për të ngritur çështje kushtetuese, Gjykata Kushtetuese ritheksoi: “...kjo nuk është 
pyetje e lehtë, për ta parashtruar para Gjykatës...në përputhje me nenin 112.1 të 
Kushtetutës, “Gjykata Kushtetuese është autoriteti përfundimtar për interpretimin e 
Kushtetutës” dhe për shkak të kësaj, nuk ekziston asnjë organ tjetër nga i cili 
parashtruesi i kërkesës mund të kërkojë përgjigje në këto çështje kushtetuese”. 
Gjykata Kushtetuese më tej vazhdoi: “Ushtruesi i Detyrës së Presidentit duhet të 
inkurajohet të konsultohet me organin e vetëm që është në gjendje t’i shqyrtojë 
çështjet kushtetuese, pra me Gjykatën Kushtetuese”. Në atë rast çështja që u trajtua 
ishte nëse ushtrimi i njëkohshëm i Ushtruesit të Detyrës së Presidentit dhe funksionit 
në parti politike ishte në pajtim me Kushtetutën, me ç ‘rast Gjykata Kushtetuese u 
përgjigj se bazuar në tekstin kushtetues nuk ka ndalim për Ushtruesin e Detyrës së 
Presidentit për ushtrimin e funksioneve në parti politike. Pra, në atë rast, Gjykata 
Kushtetuese, si interpretues përfundimtar i Kushtetutës, e karakterizoi vetveten si 
organin e vetëm që mund t’i shqyrtojë çështjet kushtetuese. Ne pajtohemi me këtë 
përfundim të Gjykatës Kushtetuese sepse dispozitat përkatëse kushtetuese57 
përcaktojnë se të gjitha degët tjera të pushtetit shtetëror përfshirë dhe gjyqësorin e 
zakonshëm, organet tjera kushtetuese siç është Zyra e Avokatit të Popullit, organet e 
qeverisjes vendore (komunat) dhe individët, sipas mënyrës dhe procedurës së 
përcaktuar me Kushtetutë, mund dhe duhet t’i adresojnë çështjet kushtetuese në 
Gjykatën Kushtetuese. Ky autorizim dhe juridiksion kushtetues që i është veshur 
Gjykatës Kushtetuese, nga hartuesit e kushtetutës, vërtetë e vë Gjykatën Kushtetuese 
në majë të piramidës hierarkike për mbrojtjen e vlerave të garantuara me Kushtetutë 
dhe arsyeton plotësisht epitetin e saj si “gardian i kushtetutës”. Vlerësimi i 
kushtetutshmërisë së ligjeve, akteve nën-ligjore të nxjerra nga ligjvënësi dhe aktet 
individuale të nxjerra nga gjyqësori i zakonshëm dhe autoritetet tjera publike nuk 
mund të karakterizohen si uzurpim apo ndërhyrje në sferën e degëve tjera të pushtetit 
shtetëror sepse vlerësimi i Gjykatës Kushtetuese kufizohet vetën në respektimin e 
parimeve, vlerave dhe normave të përcaktuara në Kushtetutë. Për të mbështetur këtë 
përfundim, duhet t’i referohemi disa konstatimeve të Gjykatës Kushtetuese në rastin 
KO119/1058 përkitazi me vlerësimin e kushtetutshmërisë së disa dispozitave të ligjit 
për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Në atë rast, 
parashtrues ishte Avokati i Popullit që pretendoi se ligji i kontestuar përmban 
dispozita që u mundësojnë deputetëve të Kuvendit të Kosovës të realizojnë pensione 
që janë më të favorshme se çdo përfitim tjetër pensioni për qytetarët tjerë. 
Parashtruesi i kërkesës më tej shtoi se ato ‘pensione suplementare’ të parapara me 
ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetëve nuk janë në harmoni me vlerat e 
proklamuara në nenin 7 [Vlerat] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, rendi 

                                                           
56Aktgjykim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin KO97/10 i datës 28 dhjetorit 
2010.  
57 Shih nenin 113 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
58Aktgjykim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin KO119/10 i datës 8 dhjetor 
2011. 
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kushtetues i së cilës bazohet në parimet e demokracisë, barazisë, mos diskriminimit 
dhe drejtësisë sociale. Se shqyrtimi gjyqësor nga Gjykata Kushtetuese kufizohet 
vetëm në respektim të epërsisë së Kushtetutës, mund të konstatohet nga formulimi në 
vijim: “Gjatë vlerësimit të kësaj kërkese, Gjykata duhet të ketë parasysh se në 
përgjithësi i tërë legjislacioni supozohet të jetë kushtetues, derisa nuk dëshmohet 
ndryshe. Mandati i Gjykatës është vetëm ta vlerësojë kushtetutshmërinë e një vendimi 
ose akti legjislativ, e jo ta vlerësojë ligjshmërinë e tij ose nëse ai mbështetet me 
politikë të mirë publike”. Nga ky formulim është e qartë se Gjykata Kushtetuese ka 
sinjalizuar ligjvënësin se shqyrtimi gjyqësor është i vetëpërmbajtur dhe se gjykimi 
kushtetues trajton vetëm kushtetutshmërinë e aktit nën shqyrtim; dhe si i tillë, nuk 
uzurpon apo ndërhyn në sferën e ligjvënësit siç e përcakton Kushtetuta. 
Vetëpërmbajtja e vlerësimit kushtetues është shprehur në dy forma: (i) Gjykata 
Kushtetuese vlerëson vetëm kushtetutshmërinë dhe jo ligjshmërinë e aktit të 
kontestuar; dhe, (ii)  Gjykata Kushtetuese nuk mund të vlerësojë nëse akti i kontestuar 
mbështetet në politikë të mirë publike. Për sa i përket ‘politikës së mirë publike’ mund 
të konstatohet se Gjykata Kushtetuese konsideron se deputetët e Kuvendit janë në 
pozitë më të mirë, sesa ajo, për t’i përcaktuar politikat sociale, ekonomike e politike 
të vendit të shprehura në formë të ligjeve. Kurse çështja e dallimit, apo të themi më 
mirë e kufirit, ndërmjet ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë mund të konstatohet nga 
konteksti dhe rrethanat e secilit rast më vete edhe pse do të ishte e dëshirueshme që 
Gjykata Kushtetuese ta shpjegonte, në mënyrë parimore-abstrakte, dallimin apo 
kufirin ndërmjet kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë. Gjithsesi, në atë rast, Gjykata 
Kushtetuese në mënyrë të qartë dhe pa dykuptimësi ka përcaktuar kufijtë e gjykimit 
kushtetues.  

Nga ky rast mund të kuptojmë se organet e drejtësisë kushtetuese shfaqen si gardianë 
të përputhshmërisë me rregullat kushtetuese mbi të cilat është arritur një konsensus: 
ky funksion nuk synon vetëm realizimin e pëlqimit, por edhe ruajtjen, mbrojtjen dhe 
konsolidimin e konsensusit për vetë rregullat. Bindja, përmbushja ose mbikëqyrja e 
zgjedhjes së rregullave nga Ligjvënësi, organet e juridiksionit kushtetues po ashtu 
luajnë rol në legjitimimin e përmbajtjes së akteve të ligjvënësit, me ç ‘rast hetimi dhe 
vërtetimi nga gjyqtarët kushtetues rezulton në një lloj të certifikimit kushtetues në 
rastet e kontrollit të kushtetutshmërisë a priori ose në përcaktimin dhe deklaratën për 
pajtueshmëri me Kushtetutën të formulimeve normative të farkëtuara nga Ligjvënësi, 
dhe të legjitimimit të përmbajtjes së vet formulimit normativ. Ky përcaktim bëhet 
posaçërisht efektiv kur vendimet kushtetuese kanë fuqinë e ligjit. Organet e 
juridiksionit kushtetues zakonisht kanë një tipologji të artikuluar të vendimeve që ua 
mundësojnë gjyqtarëve kushtetues që të ndryshojnë ndikimin politik të vendimeve të 
tyre, që shndërrohen në një instrument me lakueshmëri të llojllojshme bazuar në 
shkallën e ndërhyrjes në sferën e diskrecionit/veprimit të Ligjvënësit që gjykata synon 
ta arrijë59. 

                                                           
59Luca Mezzetti“Role and functions of Constitutional Courts in the framework of globalized law”, 
punim shkencor i prezantuar me rastin vitit gjyqësor të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, 
tetor 2014. 
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5. Kërkesat e ngritura nga Avokati i Popullit 

Në rastin KI119/10, Gjykata Kushtetuese vuri theksin në obligimin e Parlamentit për 
të arsyetuar ‘qëllimin legjitim të ndjekur’ gjatë miratimit të ligjit të kontestuar nga 
Avokati i Popullit gjegjësisht parashtruesi i kërkesës. Pra, ‘qëllimi legjitim i ndjekur’ 
ka qenë ‘testi vendimtar’ që i shërbeu Gjykatës Kushtetuese për të gjykuar 
kushtetutshmërinë e ligjit të kontestuar. Gjykata Kushtetuese në fund, konstatoi se 
disa dispozita të ligjit të kontestuar nuk ishin në pajtim me Kushtetutën për shkak se 
gjatë miratimit të atij ligji, Parlamenti nuk kishte arsyetuar ‘qëllimin legjitim të 
ndjekur’; dhe se rrjedhimisht, ai ligj kishte humbur supozimin e përgjithshëm se ishte 
kushtetues dhe në pajtim me Kushtetutën. Në atë rast, Gjykata Kushtetuese e kishte 
njohur dhe respektuar pushtetin e Parlamentit për të nxjerrë ligje, porse, kishte 
përkujtuar si ‘gardian i kushtetutës’ dhe ‘interpretues përfundimtar’ i saj se ligjet e 
nxjerra duhet të jenë pajtim me Kushtetutën. Qëllimi i këtij punimi shkencor nuk 
është për t’i vënë në ndonjë lloj gare degët e pushtetit shtetëror me Gjykatën 
Kushtetuese sepse një gjë e tillë as që është e mundur, por për të treguar rolin dhe 
pozitën e Gjykatës Kushtetuese që si ‘gardian i kushtetutës’, në të vërtetë, “u asiston 
degëve tjera të pushtetit shtetëror në sigurimin e sundimit të ligjit, në mbrojtjen e të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe në epërsinë e Kushtetutës60”.Fakti se 
Gjykata Kushtetuese ka pushtet ekskluziv që si ‘interpretues përfundimtar’ i 
Kushtetutës, të sigurojë epërsinë e Kushtetutës dhe të ushtrojë kontroll kushtetues 
ndaj degëve tjera të pushtetit shtetëror është shprehur dhe në jurisprudencën 
krahasuese kushtetuese: “pushteti ekskluziv i Gjykatës Kushtetuese për të 
interpretuar zyrtarisht Kushtetutën dhe për të dhënë konceptin zyrtar të dispozitave të 
Kushtetutës –për të formuar doktrinën kushtetuese zyrtare-burojnë nga vetë 
Kushtetuta. Sipas Kushtetutës, koncepti i dispozitave kushtetuese, argumentet e 
paraqitura në vendimet e Gjykatës Kushtetuese si dhe në aktet tjera të Gjykatës 
Kushtetuese-konkluzione dhe vendime, janë po ashtu detyruese për institucionet 
ligjvënëse dhe ligj zbatuese (zyrtarët), përfshirë edhe gjykatat e juridiksionit të 
përgjithshëm dhe gjykatat e specializuara të themeluara me Kushtetutë61”.Paragrafi i 
sipërpërmendur në mënyrë të padiskutueshme dhe pa dykuptimësi vë në spikamë-
rolin dhe pozitën që Gjykatës Kushtetuese-ia ka akorduar Kushtetuta: (i) Gjykata 
Kushtetuese është ‘interpretues përfundimtar’ i Kushtetutës; (ii) vendimet e Gjykatës 
Kushtetuese janë të detyrueshme për degët tjera të pushtetit shtetëror; dhe (iii) 
Gjykata Kushtetuese ushtron kontroll kushtetues ndaj degëve tjera të pushtetit 
shtetëror.   

 

 

                                                           
Aktgjykim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në Rastin KO73/16 i datës 8 dhjetor 2016.  
61 Gjykata Kushtetuese e Lituanisë: Vendim në rastin nr. 12/06, i 6 qershorit 2006. 
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6. Ankesa individuale 

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm 
në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore përmes ankesave individuale të 
ngritura në këtë gjykatë në përputhje me nenin 113.762. Më herët u përmend se gjykata 
kushtetuese përveç kontrollit gjyqësor të normave ligjore, duhet të ushtroj dhe 
kontrollin kushtetues konkret të akteve individuale të gjykatave të zakonshme, çka 
flet për rolin dhe pozitën e veçantë të gjykatës kushtetuese në raport me gjykatat e 
zakonshme. Gjykata kushtetuese, parimisht, gjatë shqyrtimit dhe kontrollit kushtetues 
të akteve individuale të gjykatave të zakonshme nuk i trajton çështjet e ligjit dhe të 
fakteve sepse vërtetimi i fakteve dhe interpretimi dhe zbatimi i ligjit në një rast 
konkret janë detyrë dhe prerogativë e gjykatave të zakonshme të përcaktuara me 
Kushtetutë, ligje tjera përkatëse dhe nga vetë jurisprudenca e gjykatave të zakonshme. 
Mirëpo, ky rregull nuk është absolut, sepse nëse rezulton se vërtetimi i fakteve dhe 
interpretimi dhe zbatimi i ligjit ka krijuar situatë kundër kushtetuese apo ka cenuar të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut, atëherë gjykata kushtetuese si ‘gardian 
përfundimtar i kushtetutës’ nuk ka rrugëzgjidhje tjetër  veçse të dal në mbrojtje dhe 
respektim të procedurës kushtetuese dhe të garantojë e mbrojë të drejtat themelore të 
njeriut të përcaktuara me kushtetutë.  

Në praktikën e saj, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka luajtur pikërisht këtë rol të 
gardianit kushtetues, mirëpo duke pasur parasysh karakterin subsidiar të kësaj 
kompetence.63 Kështu në rastin KI25/10 Gjykata kishte konstatuar se ishte shkelur 
neni 102 i Kushtetutës nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme, pasi kjo e fundit 
nuk e kishte zbatuar një ligj organik të miratuar në Parlamentin e Kosovës.64 Ndërsa 
në rastin KI94/13 Gjykata kishte shpallur kundërkushtetues interpretimin e gjyqësorit 
të zakonshëm i cili kishte zbatuar drejtë një ligj kundërkushtetues, në bazë të të cilit 
vendimet gjyqësore të nxjerra në procedurë administrative nuk i konsideronte si tituj 
ekzekutiv.65 Në rastin tjetër KI31/17, Gjykata kishte konstatuar se procedura e 
marrjes së provave ishte zhvilluar në kundërshtim me standardin kushtetues dhe 
konvencional të gjykimit të drejtë dhe të paanshëm, rrjedhimisht parashtruesi i 
kërkesës ishte vënë në pozicion të pabarabartë vis-a-vis kundërshtarit. Për më tepër 
Gjykata kishte konstatuar se procedura në tërësinë e saj para gjykatave të rregullta 
kishte qenë arbitrare dhe e njëanshme, duke shkelur liritë dhe të drejtat themelore të 
garantuara me kushtetutë.66 

                                                           
62 Neni 113.7 i Kushtetutës përcakton se “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”. 
63Aktvendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin KI41/09 i datës 21 janar 2010. 
64Aktvendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin KI25/10 i datës 31 mars 2011. 
65Aktvendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin KI 94/13i datës i 14 prill 2014. 
66Aktgjykim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në Rastin KI31/17i datës 14 qershor 2017. 
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Ndeshja e gjykatës kushtetuese me gjykatat e zakonshme është e pashmangshme 
sepse është ndeshje sistemore dhe strukturore. Gjykata Kushtetuese e Kosovës në 
jurisprudencën e saj dallon çështjet e kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë e të 
vlerësimit të fakteve; mirëpo, pikërisht këtu qëndron sfida e vërtetë për gjykatën 
kushtetuese në raport me gjyqësorin e zakonshëm sepse duhet vënë qartë kufirin 
ndërmjet kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë. Dhe ndarja apo kufiri ndërmjet këtyre 
dy nocioneve nuk është i qartë dhe dukshëm në të gjitha rastet. Duhet pasur parasysh 
se cenimi i procedurës kushtetuese dhe i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut 
ndodh në nivel të ligjshmërisë, por çështja dhe sfida është nëse ai cenim mund të 
ngrehet në nivel të kushtetutshmërisë ku dhe është fushëveprimi i gjykatës 
kushtetuese. Çështja nëse një cenim i ligjshmërisë përbën dhe cenim të 
kushtetutshmërisë, dhe që rrjedhimisht, t’i nënshtrohet kontrollit nga gjykata 
kushtetuese përcaktohet vetëm nga rrethanat dhe konteksti specifik i secilit rast nën 
shqyrtim.  

Përballja e gjykatës kushtetuese, me gjyqësorin, bëhet relativisht më e ndjeshme 
sidomos gjatë ushtrimit prej saj të kontrollit kushtetues konkret. Në raste të tilla 
kërkohet një bashkëpunim në mes të gjykatës kushtetuese dhe gjykatave të 
zakonshme. Në të vërtetë, kontrolli konkret mjegullon ndarjen ndërmjet gjykatës 
kushtetuese nga njëra anë, dhe pjesës tjetër të gjyqësorit nga ana tjetër, kur çështja 
iniciohet në rrugën e gjykimit incidental ose me ankesë të drejtpërdrejtë nga individët. 
Shqyrtimi konkret është një mënyrë e ushtrimit të pushtetit nga Gjykata Kushtetuese 
mbi gjykatat e zakonshme, për shkak të përfshirjes së saj në zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve juridike ndërmjet palëve në gjykim. Pra, Gjykata Kushtetuese, 
duket se zëvendëson gjykatën e zakonshme, duke vendosur për rastet që janë në 
kuadër të juridiksionit gjyqësor. Në të vërtetë, Gjykata Kushtetuese zgjidh natyrën 
kushtetuese të çështjes, vendimi i të cilës pritet të zbatohet më pas nga gjykata e 
zakonshme67.  

 

7. Roli i aktorëve kushtetues në ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës 
Kushtetuese dhe ndërtimi i autoritetit të saj 

“Arma” më e fortë e gjykatës kushtetuese është vendimi i arsyetuar mirë, kuptohet 
gjithnjë nën kushtet e paracaktuara nga Kushtetuta siç mund të jetë për shembull 
interpretimi i tekstit kushtetues si dhe marrja parasysh e pasojave që mund të prodhojë 
në një shoqëri interpretimi i caktuar i tekstit të caktuar kushtetues. Jo rastësisht, në 
doktrinën kushtetuese thuhet: “legjislativi mban qesen, ekzekutivi shpatën kurse 
gjykatat vendimet e arsyetuara mirë”, çka nënkupton se gjykata kushtetuese gjatë 
procesit të vendimmarrjes, mes tjerash, duhet të kalkulojë se sa i pranueshëm do të 
jetë vendimi i saj nga aktorët tjerë politik, dhe për më tepër, flet për ndërvarësinë e 

                                                           
67Sadushi, Sokol. "Drejtësia kushtetuese në zhvillim." shtëpia botuese “Toena”, Tiranë (2012); Fq. 107. 
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gjykatës kushtetuese me aktorët tjerë politik, dhe se fundja, interpretimi i tekstit 
kushtetues nga gjykata kushtetuese nuk zhvillohet në vakum. 

Shtrohet pyetja se çka nënkupton saktësisht ndërvarësia e gjykatës kushtetuese me 
aktorët tjerë politik ose thënë më mirë çfarë domethënie ka shprehja se gjykata 
kushtetuese nuk vepron në vakum? Ne konsiderojmë se konstitucionalisti amerikan 
Tom Ginsburg ka dhënë një përgjigje të qëlluar në këtë drejtim duke u shprehur se: 
‘Koncepti i baraspeshës është i dobishëm për të rikujtuar se sistemet e shqyrtimit 
gjyqësor nuk mbahen vetëm nga gjykatat. Procesi i shqyrtimit gjyqësor në mënyrë 
tipike konceptohet si proces pasiv, që zakonisht kërkon që paditësit të sjellin 
mosmarrëveshjet e tyre në gjykatë. Paditësit sjellin mosmarrëveshjet e tyre në gjykatë 
duke parashikuar gjasat e tyre për sukses në të ardhmen, bazuar në punën e gjykatës 
në të kaluarën. Një aktor politik tjetër i rëndësishëm që përcakton sasinë e ushtrimit 
të shqyrtimit gjyqësor është qeveria, që duhet të zgjedhë të bindet ose jo ndaj vendimit 
të pafavorshëm. Aq më tepër, kur edhe vendimet që nuk i adresohen qeverisë 
zakonisht nuk zbatohen nga vetë gjykatat, por zbatimi i tyre kërkohet nga makineria 
qeverisëse. Mbështetja qeveritare luan rol vendimtar në mbajtjen e pushtetit gjyqësor. 
Bashkëveprimi i gjykatave me aktorët tjerë politik dhe jo thjesht dispozitat formale 
të tekstit kushtetues, krijojnë një sistem të shqyrtimit gjyqësor”.68 

I tërë ky bashkëveprim konstitucional na shpien në përfundimin se shoqëria nuk duhet 
të ketë frikë nga e ashtuquajtura politikë juridike, sepse konsekuencat e vendimeve të 
Gjykatave Kushtetuese jo vetëm që janë vërejtur se do të ekzistojnë, por edhe janë 
kërkuar nga ideatorët e gjyqësisë kushtetuese... sidomos kur kuptohet se për më tepër 
kjo i shërben mbrojtjes së pakicës (parlamentare) në procesin e vendimmarrjes dhe 
shprehjes së vullnetit politik.69Sepse përfundimisht praktika kushtetuese e ndërtuar 
në shtete të ndryshme ka dëshmuar se vendimmarrja e gjykatave kushtetuese është e 
lidhur ngushtë me rrethanat politike të kohës, ato janë të zhveshura nga politikat 
partiake. Prandaj me kalimin e kohës shoqëria kosovare dhe vet Gjykata Kushtetuese 
e Kosovës do të duhet të ndjekin këtë qasje. 

 

Përfundime 

Shtjellimi i përgjithshëm gjatë këtij punimi çon tek përfundimi se gjykatat 
kushtetuese vërtetë janë interpretuesit përfundimtar të Kushtetutës, porse nën kushte 
të përcaktuara nga Kushtetuta dhe dinamika sociale e politike ku gjendet e vepron 
gjykata kushtetuese. Vetë fakti se veprimi i gjykatës kushtetuese vihet në lëvizje nga 
personat e autorizuar me Kushtetutë dhe se gjykatës kushtetuese i kërkohet të jetë e 
vetëdijshme për aktorët tjerë të sistemit politik, tregon qartësisht, se veprimi i gjykatës 

                                                           
68Tom Ginsburg: “Judicial Review in New Democracies-Constitutional Courts in Asian Cases”, 
Cambridge University Press; Fq. 74. 
69Gusy, Christoph. "Das Bundesverfassungsgericht als politischer Faktor." Europäische Grundrechte-
Zeitschrift 9.5 (1982) ; Fq. 93. 
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kushtetuese për interpretim të Kushtetutës është i ndërvarur me aktorët tjerë të 
sistemit politik. 

Mirëpo, nga praktika kushtetuese u vërejt se rregulli i vënies në lëvizje të gjykatave 
kushtetuese përjashtohet kur është në pyetje garantimi i rendit kushtetues dhe 
demokratik. Pikërisht roli dhe funksioni i gjykatave kushtetuese si gardian të 
kushtetutës, lejojnë këtë anashkalim të këtij rregulli.  

Nga hulumtimi i kryer, është arritur të sqarohet se Gjykata Kushtetuese në Kosovë 
është autoritet përfundimtar i mbrojtjes së kushtetutës sipas vet përcaktimit 
kushtetues. Deklaratat të cilat këtë atribut ia njohin institucionit të presidentit më 
tepër paraqitën si deklarata politike, apo janë rezultat i mungesës së hulumtimit të 
mjaftueshëm. 

Përmes praktikës së kësaj gjykate dhe institucioneve tjera kushtetuese të parashtruara 
më lartë, është dëshmuar praktikisht se Gjykata Kushtetuese e Kosovës është 
institucioni përfundimtar i cili garanton zbatimin dhe mbrojtjen e kushtetutës (aspekti 
defensivë), në raport me të gjitha organet publike, por edhe me mbrojtjen e lirive dhe 
të drejtave themelore të qytetarëve. 

Gjithashtu kjo gjykatë ka luajtur rol të rëndësishëm në sqarimin e paqartësive 
kushtetuese dhe ofrimin e interpretimeve për situatat e ngritura para saj, me theks 
kërkesave të presidentit, raste në të cilat kjo gjykatë ka ofruar përgjigje ndaj situatave 
me interes nacional dhe të cilat kanë pasur implikime kushtetuese – situata të cilat 
nuk do të ishin zgjidhur pa veprimin e saj. 
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THE DISPUTE FOR THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION IN 
THE REPUBLIC OF KOSOVO 

 

Summary 

Constitutional discourse in states in democratic transition has been and remains 
focused in constitutional phenomena which introduce novelties for the societies of 
those states. Therefore, such a discourse on the existence of constitutional justice is 
inevitable in the Kosovar society as well. Thus, this work aims to bring to the fore 
the role and position of the Constitutional Court of Kosovo, comparative aspects of 
that institution with regard to other constitutional bodies; and finally, a detailed 
treatment regarding the existence of that institution based on doctrinal comparative 
aspects and the case law of the Constitutional Court of Kosovo itself.   

The birth of the European constitutional justice produced the famous Schmitt-Kelsen 
debate on the question of the guardian of the constitution. Early stages of the 
constitutional jurisprudence also revealed a clash between constitutional courts and 
governing bodies. But in Kosovo, it was the President who claimed to be the guardian 
of the constitution. An opinion which was supported also by the Speaker of the 
Parliament. 

During our research we analyzed, through the over mentioned methods, these issue 
and offered a doctrinal and practical view on the topic, by raising the question which 
institution can serve as final guard of the constitution (from violations) and can also 
give answers to constitutional issues which are not foreseen by constitution. 

We concluded that it is the Constitutional Court of Kosovo and not the President that 
is de jure and de facto the final guardian and interpreter of the constitution. Also, it 
is the Court that can solve problems of a constitutional nature, by interpreting the 
Constitution as a living instrument and can be also considered as a institution of a 
constitutional development or transformation. 
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