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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

                                                                                                                                                 AA.nr.6/2021 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Fejzullah Rexhepi, 

kryetar, Beshir Islami dhe Albert Zogaj, anëtarë, në çështjen juridike të parashtruesit të ankesës i 

subjektit politik Socialdemokratska Unija (SDU), me seli në Prizren, të paraqitur kundër vendimit 

nr.225/2021, i datës 22.01.2021, i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), me seli në Prishtinë, 

duke vendosur sipas ankesës Subjektit Politik Nova Demokratska Stranka (NDS), me seli në 

Prizren, përfaqësuar nga Emilja Redzepi, e paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për 

Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), Anr.14/2021, i datës 25.01.2021, pranuar në gjykatë me datën 

27.01.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 28.01.2021 merr ketë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET në tërësi e pabazuar ankesa e subjektit Politik Nova Demokratska Stranka (NDS), 

me seli në Prizren, paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 

(PZAP), Anr.14/2021, i datës 25.01.2021. 

 

A r s y e t i m 

 

Me vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) A.nr.14/2021, të datë 

25.01.2021, në pikën një (I) të dispozitivit është pranuar si i bazuar apeli, Anr.14/21, i datës 

23.01.2021, i subjektit politik Socialdemokratska Unija (SDU), me seli në Prizren, është prishur  
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pjesërisht vendimi me nr.225/2021, i datës 22.01.2021, i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 

(KQZ), me seli në Prishtinë, ashtu që decertifikohet kandidati Emin Neziraj, nga lista e 

kandidatëve të certifikuar për deputet të subjektit politik Nova Demokratska Stranka (NDS), me 

seli në Prizren. 

Në pikën dy (II) të dispozitivit është vendosë që pjesa tjetër e vendimit nr.225/2021, i datës 

22.01.2021, i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me seli në Prishtinë, mbete i pandryshuar. 

Kundër vendimit të lartpërmendur, subjekti politik Nova Demokratska Stranka (NDS), brenda 

afatit ligjor ka paraqitur ankesë me propozimi që të:  

“Të miratohet ankesa e subjektit politik Nova Demokratska Stranka (NDS), me seli në Prizren, e 

paraqitur kundër vendimit të  Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) A.nr.14/2021, 

të datë 25.01.2021 dhe të certifikohet kandidati për deputet Emin Neziraj”. 

PZAP, më  përgjigje në ankesën e paraqitur ka propozuar që të refuzohet si e pabazuara ankesa e 

paraqitur nga subjekti  politik Nova Demokratska Stranka (NDS), me seli në Prizren dhe të 

vërtetohet vendimi i PZAP Nr.154/2021, i datës 25.01.2021. 

Gjykata Supreme e Kosovës, vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të kontestuar, në kuptim të 

pretendimeve ankimore dhe të përgjigjes në ankesë, dhe pas shqyrtimit edhe të shkresave të lëndës, 

gjeti se: 

Ankesa e subjektit politik Nova Demokratska Stranka (NDS), me seli në Prizren, e paraqitur 

kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), A.nr.14/2021, i datës 

25.01.2021, është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës konstatohet se me vendimin e KQZ-së, me nr. 225/2021, i datës 22.01.2021, 

ka certifikuar listën e subjektit politik Nova Demokratska Stranka (NDS), me seli në Prizren,  në 

të cilën është certifikuar edhe kandidati Emin Neziraj, me numër 12. 

Për këtë çështje PZAP më datë 23.01.2021, ka pranuar një apel nga subjekti politik 

Socialdemokratska Unija (SDU), me seli në Prizren, me shqetësime se Emin Neziraj, gjendet në 

listën për deputet në partinë boshnjake. Për këtë gjen se ankuesi deklaron se si subjekt politik kanë 

pranuar shumë kritika dhe shqetësime për nominim e kandidatit në falje për të qenë pjesë e listës 

së subjektit politik Nova Demokratska Stranka (NDS), me seli në Prizren, për zgjedhjet e 14 

shkurtit 2021. Kjo për shkak se kandidati Emin Neziraj, nga lista NDS, më datën 07.10.2017 
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deklaron në faqen e tij në facebook se është në garë për deputet në listën e “Nismës” ku ka mbajtur 

numrin 7 dhe po ashtu ka deklaruar së është shqiptar. Me tutje ka shtuara se shqetësimet dhe 

ankesat kanë të bëjnë me dilemën rreth  kandidaturës  se personit në fjalë i cili i takon komunitetit 

shqiptar dhe potencialisht do të mbroj interesat e këtij komuniteti. 

PZAP-i më datën 23.01.2021, i ka dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) kërkesën për 

përgjigje në ankesë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka dërguar përgjigjen në ankesë më 

datën 24.01.2021, në të cilën theksohet se pas verifikimeve të nevojshme “Zyra” rekomandoi 

certifikimin e të gjithë kandidateve të subjektit politik Nova Demokratska Stranka (NDS) sipas 

listës së bashkangjitur si Shtojca një (1) e kësaj përgjigje. Më tutje më përgjigje në ankesë thuhet 

se jemi njoftuar nga subjekti politik SDU që një kandidat i certifikuar i listës së kandidateve të 

subjektit politik NDS, gjegjësisht Emin Neziraj më numër rendor 12 në listën e kandidateve të 

NDS edhe pse garon për ulëset e garantuara të komunitetit boshnjak ai gjithmonë është deklaruar 

si pjesëtar i komunitetit shumicë shqiptar.  

Paneli pas shqyrtimit të shkresave të lendes gjeti se Apeli është  i bazuar. 

Paneli i PZAP-it, vlerëson ligjshmërinë e vendimit të KQZ-së, Nr. 225/2021 të datës 22.01.2021, 

dhe konstaton se i njëjti nuk është në harmoni të plotë me nenin 111 paragrafi 1 të LZP-së, në të 

cilin përcaktohet se: “Vendet në Kuvend ndahen sipas sistemit të përfaqësimit të caktuar nga neni 

64 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke ndarë:  

a) njëqind (100) vende midis të gjitha subjekteve politike të certifikuara në raport me numrin e 

votave të vlefshme që kanë marrë ato; dhe 

 b) njëzet (20) vende janë të garantuara për përfaqësimin e komuniteteve që nuk janë shumicë në 

Kosovë, si vijon: 

(i) partitë, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur, të cilët janë deklaruar se 

përfaqësojnë komunitetin serb, do të kenë numrin e vendeve në Kuvend të fituar në zgjedhjet 

hapura, me minimumin dhjetë (10) vende të garantuara, në rast se numri i vendeve të fituara është 

më i vogël se dhjetë (10); (ii) partitë, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur, të cilët 

janë deklaruar se përfaqësojnë komunitetet e tjera, në Kuvend do të kenë numrin e vendeve të 

fituara në zgjedhjet e hapura me minimumin e vendeve të garantuara si në vijim: komuniteti rom 

një (1) vend; komuniteti ashkali një (1) vend; komuniteti egjiptian një (1) vend; dhe një (1) vend 

shtesë i jepet komunitetit rom, ashkali, ose egjiptian, që ka numrin më të madh të votave të 
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përgjithshme; komuniteti boshnjak tri (3) vende, komuniteti turk dy (2) vende dhe komuniteti goran 

një (1) vend, nëse numri i vendeve të fituara nga secili komunitet është më i vogël se numri i 

vendeve të garantuara”. 

Paneli ka vlerësuar se në momentin kur një subjekt politik që garon në zgjedhje, për vendet e 

rezervuara, për përfaqësim të komuniteteve në Kuvendin e Kosovës, fillimisht specifikohet se cilit 

komunitet i takon subjekti politik që garon në zgjedhje dhe nëse subjekti politik dëshiron të garoj 

për vendet e garantuara në Kuvendin e Kosovës, është i njoftuar paraprakisht, me dispozitën e lart 

cituar ligjore. Në këtë rast subjekti politik në fjalë është njoftuar nga KQZ-ja, me procedurën e 

aplikimit për regjistrim-certifikim, e cila potencohet edhe në përgjigjen e KQZ-së, se subjekti 

NDS, ka qenë i njoftuar me procedurën, sepse rrjedhimisht kandidatët në listën e subjektit politik 

do të duhej të deklarohen me rastin e aplikimit për certifikim se garojnë për vendet e garantuar dhe 

duhet të jenë nga komuniteti jo shqiptar, pasi që në rastin konkret kemi të bëjmë me subjektin 

politik NDS, që garon në zgjedhjet e datës 14.02.2021, për vendet e garantuara, për komunitetet 

jo shumicë në Kosovë. 

Mbi këtë bazë paneli vlerësoi se KQZ me vendimin Nr. 225/2021 të datës 22.01.2021, nuk ka 

vepruar drejt me rastin e certifikimit te listës së subjektit politik NDS, ne mesin e të cilës është 

edhe kandidati Emin Neziraj, me numër 12 i cili garon ne kuadër te subjektit politik Nova 

Demokratkska Stranka NDS, për Zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së Kosovës të datës 

14.02.2021, për vendet e garantuar, të cilat vendet si me nenin 64 të Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës ashtu edhe me nenin 111 paragrafi 1 të LZP-së, janë vende ekskluzivisht të garantuara 

për komunitet në Republikën e Kosovës, jo për komunitetin shqiptar. 

Për këtë arsye dhe bazuar në dispozitat e lartcekura ligjore, të gjitha subjektet politike që garojnë 

në zgjedhje për Kuvend të Republikës së Kosovës, për vendet e garantuara do të duhej që në listat 

e tyre për kandidat, për deputet të jenë vetëm nga komuniteti që i përket subjekti politik me arsyen 

se kandidatet nga komunitet më për se drejti i përfaqësoj interesat e bashkëkombësve të tyre sepse 

shumë me mirë i njohin problematiken e komunitetit, pjesëtare të së cilës janë edhe ata vetë e jo 

nga komuniteti shqiptar. Andaj, në rastin konkret subjekti politik NDS, nuk ka vepruar konform 

dispozitave të lart theksuar dhe procedurave për aplikim të një subjekti politik që garon në 

zgjedhjet për vendet e garantuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ku në mesin e 

kandidatëve për deputet ka propozuar për certifikim në KQZ, edhe kandidatin për deputet nga 

komuniteti shumicë-shqiptar në vend. 



5 
 

Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes e pranon në tërësi si të 

drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin e dhënë në vendimin e PZAP-së, A.nr.14/2021, të datës 

25.01.2021. 

Gjykata Supreme gjeti se PZAP-i ka vërtetuar gjendjen faktike plotësisht dhe drejt, dhe ka aplikuar 

drejt ligjin kur ka pranuar si të bazuara apelin Anr.14/2021, të datës 23.01.2021, të subjektit politik 

Socialdemokratska Unija (SDU), me seli në Prizren, dhe ka decertifikuar kandidatin Emin Neziraj. 

Në fakt, PZAP-i, ka aplikuar drejt dispozitat kushtetuese nga  nenin 64 të Kushtetutës së Kosovës 

dhe nenin 111 paragraf 1, pika b) Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, 

me të cilët rregullohen vendet e garantuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, për 

përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. 

Duke e interpretuar në mënyrë e duhur dispozitat kushtetuese  nga nenin 64 i Kushtetutës së 

Kosovës dhe nenit 111 paragraf 1 pika b) Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e 

Kosovës, del se ne listat e subjekteve politike që marrin pjesë në zgjedhjet e përgjithshme për 

Kuvendin e Republikës së Kosovës, për vendet që janë ekskluzivisht të garantuara për 

përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë në Kosovë, mund të gjenden vetëm kandidatë që janë 

pjesëtaret e atij komuniteti të cilit i përket edhe vetë subjekti politik i cili merr pjesë në zgjedhjet 

e përgjithshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, por jo edhe kandidatët që vijnë nga mesi i 

komunitetit shumicë, pra nga komuniteti shqiptar. 

Duke pasur parasysh të lartcekura, kjo Gjykatë konsideron se PZAP-ja ka vepruar drejt me rastin 

e vendosjes me vendimin A.nr.14/2021, të datës 25.01.2021, kur ka vendosur për decertifikimin e 

kandidatit Emin Neziraj, në listën e subjektit politik Nova Demokratkska Stranka NDS, për 

zgjedhjet parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. 

PZAP ka aplikuar drejt  dispozitat kushtetuese nga nenin 64 të Kushtetutës së Kosovës dhe nenin 

111 paragraf 1, pika b) Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, dhe ka 

pranuar si të bazuar apelin e subjektit politik Socialdemokratska Unija (SDU), me seli në Prizren, 

duke e decertifikuar kandidatin Emin Neziraj, i cili mbante numrin 12 në listën e subjektit politik 

Nova Demokratkska Stranka NDS, i cili subjekt garon për vendete e rezervuara, ndërkohë që në 

listë kishte përfshirë edhe kandidatin e  decertifikuar i cili i përket komunitetit shumice në vend, 

atij shqiptar. 
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Gjykata Supreme i ka pranuar në tërësi të gjeturat ve PZAP lidhur me përkatësin etnike të 

kandidatit të decertifikuar, për të cilin është konstatuara se në zgjedhjet e vitit 2017 ai vete është 

deklaruara se i përket komunitetit shumicë në vend, atij shqiptar. 

Po ashtu nga bashkëngjitja e përgjigjes në ankesë të biografisë së kandidatit Emin Neziraj, e cila 

konfirmohet nga një klikim në google në emrin Emin Neziraj, ku në linkun 

https://unhz.academia.edu/EminNeziraj/CurriculumVitae, gjendet biografia e tij, ku përkatësinë e 

tij etnike e ka përcaktuar si shqiptar. 

Në këtë kontekst janë vlerësuar edhe pretendimet në ankesën e parashtruar në Gjykatën Supreme, 

ashtu që pretendimet kandidatit në fjalë janë vlerësuar të pathemelta, sepse konfirmimet e lëshuara 

nga Zyra për Komunitet dhe Kthim si dhe subjekti politik Nova Demokratkska Stranka NDS, nuk 

janë dokumente të besueshme për të përcaktuara se cilit komunitet i takon kandidati i decertifikuar. 

Në këtë kuptim është marrë për bazë deklarimi i kandidatit në zgjedhjet e vitit 2017, nga rrjedh se 

sipas deklarimit të tij ai i përket komunitetit shumicë në vend. 

Për arsyet e paraqitura më lart, e në pajtim me nenin 118 pika 4 të Ligjit mbi Zgjedhjet e 

Përgjithshme në Kosovë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

AA.nr.6/2021, datë 28.01.2021 

 

                                                                                               Kryetar i kolegjit -Gjyqtari 

                                                                                      Fejzullah Rexhepi 

https://unhz.academia.edu/EminNeziraj/CurriculumVitae

