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Përpilimi i legjislacionit që nga themelimi i administrimit ndërkombëtar të Kombeve të 

Bashkuara në Kosovë ka qenë dhe mbetet sfidë e vazhdueshme, në aspektin cilësor, 

sasior dhe në veçanti në mungesën e transparencës në lidhje me vendimmarrjen në 

hartimin e legjislacionit. Si në formë ashtu edhe në përmbajtje, të akteve ligjore jo vetëm 

institucionet lokale por edhe ato ndërkombëtare janë ballafaquar me mungesën e 

strategjive, njohurive dhe teknikave të shkrimit ligjor, përvojës në punë dhe njohjes së 

caqeve se ku duhet arritur nëpërmjet legjislacionit të ri apo/dhe të atij të plotësuar. Mbi 

të gjitha, që nga vendosja e administrimit ndërkombëtar në Kosovë, përgatitja e 

legjislacionit dhe pjesëmarrja e grupeve të interesit në këtë proces len për të dëshiruar.

Ky studim, ndër të tjerash, do të trajtoj çështjen e përpilimit të legjislacionit në degën e 

ekzekutivit dhe legjislativit të Republikës së Kosovës dhe në veçanti përpilimin e 

legjislacionit vis-a-vis transparencës së përgatitjes së këtij legjislacioni dhe përfshirjes së 

grupeve të interesit në këtë proces. Në lidhje me këtë, në veçanti do të trajtohet baza 

ligjore që (nuk) siguron transparencë si dhe format dhe fazat në të cilat konsultimi 

ndodhë nëse është i mundshëm, praktikat që ndiqen nga vende tjera, parimet themelore 

të transparencës në përgatitjen e legjislacionit që nuk sigurohen nga institucionet 

vendore dhe me gjerë.

Ky kërkim nuk do të trajtoj çështjen e përpilimit të akteve juridike të miratuara në 

nivelin e pushtetit lokal.

Tashmë u kuptua se ky kërkim do të trajtoj në veçanti çështjen e transparencës në 

përpilimin e projekt ligjeve dhe përjashtimisht akteve nënligjore, përcaktimin e 

agjendës legjislative vis-a-vis pjesëmarrjes së grupeve të interesit në këtë proces, 

diskutimet me publikun dhe të ashtu quajturat “grupet e interesit” në faza të ndryshme 

dhe të tjera. Shkurtimisht, do të trajtohet edhe çështja e mungesës së diskutimeve të 

“ekspertëve” brenda vet institucioneve të cilat përgatisin aktet ligjore.

Në këtë hulumtim janë përfshirë hulumtimet e akteve ligjore që rregullojnë përgatitjen e 

legjislacionit, nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Rregulloret e Punës së Qeverisë 

dhe të Kuvendit si dhe udhëzimet administrative të miratuara nga qeveria mbi 

përgatitjen e legjislacionit, mendimet e të intervistuarve të cilët janë të përfshirë në 

përpilimin e legjislacionit, rregullimin e formës dhe metodologjisë së përpilimit dhe 

procedimit të legjislacionit si dhe personat të cilët kanë interes të drejt-për-drejtë në 

njohjen e legjislacionit dhe zbatimin e tij në praktikë.

Përmbledhje
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Hulumtimi për këtë punim është bërë nga Shkurti i vitit 2010 deri në Korrik 2010. 

Hulumtuesit kanë freskuar informacione e këtij punimi në Prill-Korrik të viti 2011 

gjithashtu. Gjatë kësaj periudhe, instituti jonë është takuar dhe ka bërë intervista me 

grupet e interesit në Kosovë të përfshira në çështjet e përgatitjes së legjislacionit, grupe 

të biznesit dhe ekspert ligjor. Ofruesit kryesorë të informatave ishin zyrtarë nga 

qeveria,organizatat biznesore dhe bizneset, organizata të punëtorëve dhe ngjashëm. 

Përpiluesit po ashtu kanë mbledhur dhe janë konsultuar me të dhëna dhe materiale si 

(1) Rregulloret e punës së Qeverisë dhe Kuvendit, 

(2) Udhëzimet administrative dhe legjislacionin tjetër, 

(3) literaturën, raportet dhe statistikat relevante mbi përgatitjen e

 legjislacionit në Kosovë; dhe 

(4) informata e ofruara nga intervistat.

Metodologjia e punimit
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Aspekte krahasimore të të drejtës në qasje në 

informacione publike: sipas autorit David 

Banisar, më shumë se 50 shtete kanë rregulluar 

tashmë të drejtën në qasje në informacione 

publike dhe më shumë se 30 shtete tjera janë në 

proces të rregullimit normativ të kësaj të drejte. 

Ndër shtetet e para që kanë rregulluar qasjen në 

informacione publike janë Suedia (1766),

Finlanda (1951), SHBA (1966). Ky legjislacion i 

hershëm përfshinë së paku: të drejtën në qasje në 

dokumente zyrtare, të drejtën në dëgjim publik 

të seancave gjyqësore, të drejtën në dëgjim të 

seancave parlamentare dhe lirinë e shprehjes të 

shërbyesve civil. Ndryshe nga këto shtete, 

Gjermania dhe Zvicra janë shtetet e vetme 

perëndimore të cilat nuk kanë nxjerr legjislacion 

të tillë.

E drejta në qasje në informacione publike është e 

rregulluar edhe me anë të traktati të BE-së, 

traktati i Amsterdamit, Neni 255 mbi theme-

limin e komuniteteve Evropiane I cili përcakton 

të drejtën në qasje në informacione publike. Kjo 

e drejtë në përputhje me traktatin e BE-së 

përfshinë institucionet e BE-së siç janë 

Parlamenti Evropian, Komisioni dhe Këshilli e 

BE-së. Është me rëndësi të theksohet se praktika 

e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë ka zhvilluar 

një interpretim mjaft të gjerë të të drejtës në qasje 

në informacion publik duke dhënë shumë pak 

kufizime të këtij parimi. Megjithëse, mbetet 

akoma të njihet parimi i transparencës nga kjo 

gjykatë si parim bazë i së drejtës së BE-së, e 

drejta në qasje në informacion si një nga format e 

transparencës është duke fituar rëndësinë e saj.

Qasja në informacione publike është hapi i parë 

drejtë sigurimit të një administrate publike të 

hapur. Kjo e drejtë është jashtëzakonisht e 

rëndësishme meqë qasja në informacione 

publike është parakusht për pjesëmarrjen 

publike të publikut në punët e administratës 

shtetërore. Kjo qasje, ndër të tjerash, u ofron 

qytetarëve mundësinë që të njohin përmbajtjen 

e akteve ligjore të përgatitura nga administrata 

shtetërore dhe në këtë formë mund të kuptohet 

se mundëson hapjen e administratës drejtë 

pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e 

vendimmarrjes. Pjesëmarrja në fakt nuk 

sigurohet me vet ofrimin e mundësisë për qasjen 

në informacione, por ofrimi i qasjes në 

informacione publike përmban në vete 

funksionin demokratik të vet kësaj të drejte. 

Dimensioni tjetër i rëndësishëm i funksionit të 

qasjes në informacione publike ka të bëj me të 

drejtën që ky parimi e siguron për të mbikëqyrur 

punën e administratës publike. 

Dimensioni i tretë ka të bëj me rëndësinë që 

biznesi dhe publiku kanë nga ofrimi i qasjes në 

informacione meqë ato u mundësojnë njohjen 

me vendimet që planifikohen të nxjerrën dhe që 

prekin interesat e tyre. 

Dimensioni i katërt i të drejtës në qasje në 

informacione publike ka të bëj me reformën e 

qeverisjes dhe përfshirjen e qeverisjes elektr-

onike dhe ndërlidhjen që mund të krijoj kjo me 

administratën, publikun, mediat dhe qytetarët 

në përgjithësi. 
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E drejta për qasje në informacion
publik

Shih në përgjithësi Amaryllis Verhoeven, The Right to information: A functional Right? Publikuar në Maj 2000.

Duke e pasur parasysh natyrën e këtij punimi, autorët nuk do të thellohen më shumë në analizën e aspektit të parimit të qasjes në 

informacione publike. Në vijim, për dobi të analizës së më tutjeshme të transparencës në vendimmarrje dhe nxjerrjes së akteve ligjore, 

autorët do të japin disa aspekte krahasimore të të drejtës në qasje në informacion publik.

Shih David Banisar, Freedom of information and access to government records around the world 3 (2005), në 

http:www.freedominfo.org/survey/global_survey2004.pdf

Ibid.

Shih, EU Law, Texts, Cases, and Materials (Paul Craig & Grainne de Burca, edicioni i 4)
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Një rast i rrallë është ai i Projekt Ligjit për Lirinë 

e Asociimit në Kosovë në të cilin ishin ftuar disa 

organizata jo-qeveritare për ti kontribuar 

procesit të përgatitjes së këtij ligji.

Duhet theksuar se ekziston një përplasje në mes 

të transparencës në nxjerrjen e legjislacionit si 

parim demokratik dhe efektivitetit të 

administratës publike në përgjithësi dhe në 

Kosovë në veçanti. 

Ekziston mendimi se përfshirja e publikut në 

nxjerrjen e legjislacionit në kuadër të ekzekutivit 

krijon një administratë më pak efektive meqë 

pjesëmarrja e qytetarëve rrit nivelin e kërkesave 

procedurale të cilat duhen siguruar me qëllim të 

kësaj pjesëmarrje në procesin ligj-dhënës. 

Këto qëndrime paraqesin mendime të bazuara 

në mënyra ta vjetruara të funksionimit të 

administratës shtetërore. Mënyrat moderne të 

punës së administratës nuk janë të ndara nga 

kërkesat e qytetareve dhe ato bazohen në 

bashkëpunimin me qytetar gjatë punës së tyre. 

Pjesëmarrja e publikut në këtë proces rrit 

cilësinë e akteve ligjore dhe në këtë mënyrë 

përfshirja e qytetareve në procesin ligj-dhënës 

nuk krijon struktura vetëm hierarkike të 

organizimit.

Në përgjithësi, parimi demokratik i pjesëm-

arrjes së qytetarëve në përgatitjen e legjislacionit 

është më pak i pranishëm në praktikë se 

sigurimi i të drejtës në qasje në informacione 

publike.  Përmbajtja e të drejtës demokratike të 

pjesëmarrjes në nxjerrjen e akteve ligjore 

ndryshon nga vendi në vend, po japim disa 

shembuj dhe analiza në vijim. 

Duke pasur parasysh se vetëm shoqëria e 

informuar mirë mund të jetë pjesë e debateve 

dhe diskutimeve dhe kështu dhënies së 

qëndrimeve të tyre, Republika e Sllovenisë në 

Kushtetutën e saj, nenin 39 ka përcaktuar se çdo 

kush ka te drejtë të marr informacione të natyrës 

publike. 
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E drejta e pjesëmarrjes së publikut 
në përgatitjen e legjislacionit

E drejta në pjesëmarrje në nxjerrjen e akteve 

ligjore përfshinë të drejtën e qytetarëve në 

shprehjen e mendimeve, qëndrimeve, 

komenteve dhe propozimeve të tyre. 

Duke e ditur se konsultimi me publikun rrit 

cilësinë e punës si dhe siguron natyrën 

demokratike të vendimmarrjes, procedura e 

sigurimit të pjesëmarrjes në vendimmarrje 

duhet të sigurohet brenda një periudhë të 

përcaktuar kohore gjatë së cilës administrata 

duhet të siguroj përgjigje në lidhje me shprehjen 

e mendimeve, qëndrimeve, komenteve dhe 

propozimeve të qytetareve/gupeve të interesit.

Përfshirja e publikut në pjesëmarrje në nxjerrjen 

e legjislacionit për ligjdhënësin mundëson 

përfshirjen e një tërësie më të gjerë të 

informacioneve dhe mundësive. 

Në çoftë se institucioni vepron pa pjesëmarrjen e 

grupeve të interesit, siç ndodhë në Kosovës, ai 

rrezikon të ketë më pak informacione dhe 

opsione. Janë të rralla, ose ndodhë vetëm 

rastësisht që institucionet e Kosovës të jenë të 

hapura ndaj grupeve të interesit në përgatitjen e 

legjislacionit. 
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Shih Kushtetutën e Republikës së Sllovenisë në tekstin në gjuhën Angleze ose Slovene: http://www.pf.uni-

mb.si/datoteke/janja/Angleska%20PT/anglesko-slovenska_urs.pdf

Shih Theodora Ziamou, Rulemaking, Participation And The Limits Of Public Law In The United States And In Europe 1 (2001).

Shih Jody Freeman, Collaborative Governance in the Administrative State, 45 UCLA L. REV. 1, (1997).

Ndër të tjerash, shih praktikën e Turqisë. Autor Mehmet BICKICI, “përgatitja e legjislacionit në Turqi” faqe . E qasëshme në: 

http://www.oecd.org/dataoecd/46/41/41727786.pdf 

Shih Organization for Economic Co-Operation and Development, Citizens as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation 

and Public Participation in Policy-Making (2001) [tani dhe tutje Qytetarët si partner/citizens as partners].

Po aty.

Po aty, faqe 35.
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Shih dokumentin origjinal në gjuhën angleze: European Governance: White Paper from the Commission to the European Council, EUR. 

PARL. DOC. (COM 428 final) 12 (2001) Shih dokumentin origjinal në gjuhën angleze: European Governance: White Paper from the 

Commission to the European Council, EUR. PARL. DOC. (COM 428 final) 12 (2001) 

Shih raportin e Grupit Mandelkern mbi praktikat më të mira të ligj-dhënies. (emir origjinal në gjuhën angleze: GROUP ON BETTER 

REGULATION, FINAL REPORT) në: http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf

 Po aty.

 Përfshirë Gjermaninë.

 Shih Martin Shapiro, “Institucionalizimi i hapësirës administrative, në institucionalizimin e Evropës” faqe 101, edicioni i vitit 2001 (emri në 

origjinal: Institutionalizing Administrative Space, in The Institutionalization Of Europe).

 Shih Bernard Schwartz,”E drejta administrative”, faqe 193 (edicioni i 3-të i vitit 1991).

Në mënyrë të ngjashme Britania e Madhe ka rregulluar pjesëmarrjen e publikut në përgatitjen e legjislacionit nëpërmjet të Kodit të 

Praktikës së Konsultimit në formë të shkruar, për më shumë shih këtë kod në: www.berr.gov.uk/files/file47158.pdf 

 Shih Qytetarët si partner, supra, fusnota 17.

Mbi parkatikat në Estoni, shih: Raul Narits, Good Law Making Practice and Legislative Drafting Conforming to It in the Republic of 

Estonia, e qasëshme në: http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2004_1_4.pdf 

 Përfshirë Gjermaninë, Holandën, Finlandën, Slloveninë, Norvegjinë etj.
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autoriteteve publike.

Raporti i Mandelkern si një nga dokumentet 

bazë   të   reformës   së   vendimmarrjes   dhe 

përfshirjes së qytetarëve në këtë proces ka 

vendosur kornizën e avancimit të pjesëmarrjes 

së qytetarëve dhe procesin vendimmarrës në 

lidhje me legjislacionin.  Ky dokument kishte 

përcaktuar që në vitin 2001 se të gjitha shtetet 

anëtare të BE-së në vitin 2003 duhet të 

promovojnë procedura të përshtatshme të 

pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje në 

kuadër të institucioneve ekzekutive” deri më 

tani, shumica e vendeve të BE-së kanë rregulluar 

procedurat e pjesëmarrjes së qytetareve në 

përgatitjen e legjislacionit, një numër shumë i 

vogël i tyre janë akoma në përgatitje të 

mekanizmave që sigurojnë këtë standard 

demokratik. Praktika gjyqësore e Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë gjithashtu i ka 

kontribuar forcimit të këtij standardi duke ju 

referuar Nenit 253 të Traktatit mbi Komunitetet 

Evropiane .

Për dallim nga vendet e Evropës qendrore, 

shtetet anglo-saksone, këtë parim demokratik e 

kanë njohur tash më shumë se 60 vite. Përveç 

këtyre shteteve, vendet nordike si Danimarka, 

Finlanda, Islanda, Norvegjia dhe Suedia në 

mënyrë funksionale kanë siguruar këtë parim 

demokratik nëpërmjet kodeve  administrative. 

Nga praktika Evropiane, në shumicën e shteteve 

pjesëmarrja e publikut në konsultime në 

hartimin e legjislacionit përfshijnë fushat e të 

drejtës së ambientit dhe planifikimit hapësinor. 

Pjesëmarrja në nxjerrjen e akteve ligjore është 

krijim i legjislaturave të reja të vendeve 

perëndimore. Këto standarde janë të garantuara 

në një numër të konsiderueshme të shteteve 

demokratike. Kjo e drejtë është e siguruar çoftë 

nëpërmjet të formave të peticionit, refere-

ndumit, prezantimit të opinioneve publike dhe 

adoptimit të standardeve kushtetuese të vendit. 

E drejta e pjesëmarrjes në nxjerrjen e akteve 

ligjore në kuadër të degës së ekzekutivit është 

fenomen i ri i hasur në vendet e Evropës 

qendrore që sigurojnë mundësin e pjesëmarrjes 

së grupeve të interesit në krijimin e legjislacionit 

në fazat e para të përgatitjes së tij. Në të kaluarën 

ky parim demokratik i pjesëmarrjes në krijimin e 

legjislacionit është konsideruar i pa nevojshëm 

që në këtë kuptim siguron nivel të lartë të 

deficitit demokratik të shtetit (siç mund të 

konkludohet se edhe në Kosovë trajtohet si i 

tillë-i pa nevojshëm). 

Bashkimi Evropian ka ndërmarr hapa të 

qëndrueshëm drejtë rritjes së pjesëmarrjes së 

publikut në proceset vendimmarrëse dhe 

nxjerrjen e akteve ligjore nga këto institucione 

dhe nga shtetet anëtare në nivelin vendor të 

përgjegjësive që institucionet e tyre ushtrojnë. 

Dokumenti kryesor që adreson çështjen e 

pjesëmarrjes së publikut në ligj-dhënie të 

institucioneve të BE-së është “dokumenti i 

politikave të qeverisjes Evropiane” i cili 

përcakton se rendi ligjor i BE-së duhet të 

respektoj standardet minimale të pjesëmarrjes 

së publikut në procedurat vendimmarrëse të 
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Pjesëmarrja e publikut nuk mund të përfshijë 

çdo fushë të rregullimit të jetës shoqërore. Disa 

akte ligjore të disa nga fushat e përgjegjësisë nuk 

duhet të përfshihen në standardin demokratik 

të pjesëmarrjes në hartimin e legjislacionit në 

kuadër të ekzekutivit. 

Këto fusha përfshijnë ne veçanti çështjet që 

lidhen me sigurinë shtetërore, fushat që lidhen 

me konfidencialitetin e informacioneve dhe 

dokumenteve të klasifikuara sekrete, sekretet 

zyrtare, mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare, meqë 

në këto fusha të përgjegjësisë përfshirja e 

publikut mund të shkaktoj pengesë në kryerjen 

e detyrave të rëndësishme të administratës 

shtetërore. 

Rekomandimet e Komisionit Evropian 

gjithashtu janë të ngjashme me standardet e 

siguruara tashmë nga shtetet anëtare të BE-së. 

Shtetet anëtare të BE-së duhet së paku të 

sigurojnë konsultimin e publikut në fushat e 

legjislacionit siç janë: 

a) Ndërtimi dhe standardet e ndërtimit, 

b) Ambientit, 

c) Të drejtës së konsumatorit (për aq sa 

është e mundur). 

Me sa u tha më lartë, për praktikat e vendeve të 

BE-së vlen të studiohet me kujdes se është i 

domosdoshëm përafrimi i praktikave më të 

mira dhe standardeve të BE-së në Republikën 

e Kosovës ashtu siç rekomandohet me anë të 

rekomandimeve të Komisionit Evropian mbi 

praktikat minimale të përfshirjes së publikut në 

bërjen e legjislacionit. 

Aspekti procedural i përfshirjes së publikut në 

procesin e përgatitjes së legjislacionit është 

elementi kyç i realizimit të këtij standardi 

demokratik pas faktorit të ekzistimit të vullnetit 

politik për të siguruar bazën ligjore për 

përfshirjen e publikut në këtë proces. Procedura 

e sigurimit të kësaj pjesëmarrje duhet të jetë e 

thjeshtë, transparente dhe e mundshme. 

Përmbajtje e asaj që administrata e vendos për 

konsultim, metoda e ofrimit të qëndrimeve të 

publikut në lidhje me atë përmbajtje, dhe forma 

se si publiku ofron komentet në lidhje me atë 

përmbajtje duhet të definohen paraprakisht. 

Ndërsa pjesa kryesore e këtij procesi është 

mënyra se si administrata siguron përgjigjet 

publikut në lidhje me përmbajtjen të cilat ata 

kanë ndërhyrë.

TRANSPARENCA NË PËRPILIMIN E LEGJISLACIONIT NË KOSOVË
Vështrim analitik mbi praktikat e transparencës në përgatitjen e legjislacionit të ndjekura nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës

 Shih supra, fusnota 20.23
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Transparenca brenda institucionit në 

Republikën e Kosovës në bërjen e politikave 

legjislative dhe transparenca ndaj grupeve të 

interesit

TRANSPARENCA NË PËRPILIMIN E LEGJISLACIONIT NË KOSOVË
Vështrim analitik mbi praktikat e transparencës në përgatitjen e legjislacionit të ndjekura nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës

Krahasimi i praktikave të Republikës
së Kosovës dhe atyre Evropiane

Për dallim nga sigurimi i bazës ligjore që 

siguron një proces të tillë transparent që do të 

analizohet më poshtë, nga ana tjetër, cilido 

zyrtar duhet të jetë i njohur me “audiencën” të 

cilës i drejton projekt-aktin ligjor.  Në Kosovës 

ashtu edhe gjetiu, njohja e nevojave dhe 

kërkesave të shoqërisë është një proces i cili 

kërkon njohuri të theluara të proceseve që kalon 

vendi dhe shoqëria ashtu dhe në veçanti 

zhvillimi ekonomik i vendit që kërkon edhe 

përgatitje profesionale për të arritur deri të 

objektivat që opinioni me të vërtetë i përqafon 

dhe ka nevojë për ato. 

Për të avancuar në njohjen e nevojave dhe nivelit 

të përgatitjes së projekt-aktit ligjor, përpiluesi 

duhet të ndaj atë më koleget tjerë, siç do të shihet 

më poshtë, një gjë e tillë nuk realizohet për shkak 

të mungesës së mekanizmave efikas në kuadër 

të qeverisë dhe kuvendit në kontrollin e cilësisë 

së projekt-akteve. Si pasojë, shumica e projekt 

akteve nuk gëzojnë debat publik përveç kësaj, 

nuk diskutohen as brenda vet institucioneve 

përveç diskutimeve në grupe punuese siç do të 

diskutohet më poshtë (në lidhje me këtë aspekt, 

shiko pjesën e trajtimit të përgatitjes së 

legjislacionit në kuadër të degës së ekzekutivit).

Në përgjithësi mbi praktikat ligjore në 

Republikën e Kosovës

Qasja në dokumente publike dhe në 

vendimmarrje në Kosovë është në përgjithësi e 

vështirësuar. Një kohë të gjatë, shoqëria 

kosovare nuk ka mundësinë e realizimit të këtij 

standardi evropian dhe ndërkombëtar meqë 

përballë ka një mungesë të vullnetit politik të 

institucioneve të Kosovës dhe të infrastrukturës 

ligjore që nuk mundëson transparencë në 

vendimmarrje për fushat e interesit jetik të 

qytetarëve kjo për arsye se qasja në dokumente 

zyrtare dhe vendimet e nxjerra në Kosovë deri 

më tani shihet si informim i qytetarit post festum 

meqë informacioni ndahet vetëm atëherë kur 

tashmë vendimet e marra nga institucioni (ose 

informacioneve tjera që kryesisht lidhen me 

shpenzimin dhe ndarjen e mjeteve buxhetore) 

bëhen publike pasi nxjerrjen ato dhe prekin 

interesat direkt të qytetarëve nga momenti që 

ato shpallen ndërsa qytetarët nuk kanë mundësi 

ti njohin ato para se të shpallen dhe para se ata ti 

ndjejnë pasojat (në shumicën e rasteve pasoja 

negative të veprimit të një akti ligjor).

Informimi në lidhje me legjislacionin dhe krijimi 

i mekanizmit për informim dhe konsultim 

paraprak nuk ka të bëjë apriori me qasjen në 

informacion por në veçanti në përfshirjen e 

grupeve të interesit në vendimmarrje dhe në 

dhënien e kontributit të tyre praktik dhe 

profesional në këtë proces. Grupet e interesit 

janë ato të cilat mund ti identifikojnë më së miri 

nevojat që ata kanë në ndryshimin/plotë-

simin/nxjerrjen e një projekt akti ligjor. 

24

 Shih në përgjithësi Kapitullin 3 të “Legal, Legislative, and Rule Drafting in Plain English” nga autorët: Robert J. Martineu dhe Michael 

B. Salerno.
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TRANSPARENCA NË PËRPILIMIN E LEGJISLACIONIT NË KOSOVË
Vështrim analitik mbi praktikat e transparencës në përgatitjen e legjislacionit të ndjekura nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës

Shih: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Rregullorja_e_Punes123.pdf 

Shih: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Udhezim_Administrativ_Nr_14_per_Draftim_dhe_Shtojcat.pdf

Duhet thënë se Kuvendi kryesisht komenton draft-ligjet e sjella nga Qeveria. Kuvendi nuk njihet si një aktor i fuqishëm i iniciativave të 

reja për përgatitjen e legjislacionit. Janë të rralla rastet që nga formimi i Kuvendit të Kosovës që ai të këtë përgatitur legjislacion në 

përputhje me autoritetin ligjdhënës që ka.

Shih: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Z-Rregullore%20e%20punes-shqip-20%20maj%202005-me%20ndryshime.pdf

Një dokument i tillë nuk është i qasshëm në formë elektronike. Ai mund të gjendet në arkivin e Zyrës së Kryeministrit të Kosovës.

25
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27
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Infrastruktura ligjore që siguron metodologjinë 

e përgatitjes së legjislacionit në Kosovë në 

kuadër të degës së ekzekutivit është Rregullorja 

e Punës së Qeverisë.  Përveç kësaj rregullore, 

Qeveria ka shpallur edhe Udhëzimin 

Administrativ mbi Hartimin e Projektligjeve 

dhe të Akteve Nënligjore  më gjerësisht rreth 

kësaj, shih kapitullin të vijim të këtij punimi.

Përveç degës së ekzekutivit, Kuvendi i 

Republikës së Kosovës gjithashtu ka të normuar 

procesin e përgatitjes së legjislacionit. 

Rregullorja e Punës së Kuvendit është akti 

themeltar i këtij procesi në përputhje me 

autoritetin që ka Kuvendi i nxjerr nga 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës (më herët 

në përputhje me Kornizën Kushtetuese të 

Kosovës). Më gjerësisht rreth kësaj, gjithashtu 

shih kapitullin në vijim të këtij punimi.

Në pjesët në vazhdim të këtij punimi, do të 

trajtohen dhe analizohen këto dokumente 

ligjore për aq sa ndihmojnë trajtimit të çështjes 

së transparencës në përgatitjen e legjislacionit. 

Rregullorja e Punës së Qeverisë së Kosovës 

(versioni në fuqi i publikuar në Gazetën Zyrtare 

të Republikës së Kosovës) tani e tutje (RPQK) 

është akt juridik i brendshëm i Qeverisë së 

Kosovës i cili, ndër të tjerash, rregullon aspekte 

të përgatitjes së legjislacionit në degën e 

ekzekutivit. Pas shpalljes së pavarësisë, 

Republika e Kosovës duhet të ketë ligjin mbi 

Qeverinë i cili duhet të zëvendësoj jo vetëm këtë 

rregullore por edhe atë të UNMIK mbi 

themelimin e degës së Ekzekutivit 2001/19 por 

një gjë e tillë nuk ka ndodhur. 

Gjatë “jetës” së Institucioneve të Përkohshme të 

Qeverisjes së Kosovës (tash e tutje IPVQ), 

përpilimi i Rregullores së Punës së Qeverisë dhe 

zbatimi i dispozitave që rregullojnë përgatitjen e 

legjislacionit kanë kaluar në sfida të 

vazhdueshme, ndër të tjerash, mungesën e 

vullnetit politik si pengesa më evidente, 

mungesën e përvojës në shtet-ndërtim, 

mungesën e kapacitetit njerëzor për të zbatuar 

detyrimet që do të buronin nga ky dokument, 

etj, dhe që në fund gjithë këto pengesa do të 

reflektonin në një praktikë të çoroditur të 

përpilimit të legjislacionit në degën e 

ekzekutivit në Kosovë pasoja e së cilës i vuan jo 

vetëm institucioni që zbaton ligjin por edhe 

mbarë shoqëria të cilës i ofrohen këto akte ligjore 

për rregullimin e raporteve sociale.

Prapavija: Është i njohur fakti se Rregullorja e 

Punës së Qeverisë në fazat e hershme të zbatimit 

të saj (gjatë vitit 2004) nuk ka përfshirë fare 

dispozitat mbi rregullimin e përpilimit të 

legjislacionit në degën e ekzekutivit. 

Rregullorja e punës së qeverisë së 
Kosovës dhe aktet tjera ligjore të 
degës së ekzekutivit25
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TRANSPARENCA NË PËRPILIMIN E LEGJISLACIONIT NË KOSOVË
Vështrim analitik mbi praktikat e transparencës në përgatitjen e legjislacionit të ndjekura nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës

Kontrollin e përafrimit të legjislacionit të përgatitur në Qeveri në vitin 2004 e bënte një njësi e vogël në kuadër të projektit të GTZ-së që i 

asistonte Qeverisë së Kosovës. Institucionet vendore kishin filluar të venin standarde të integrimeve Evropiane pa pasur asnjë njohës të 

së drejtës së BE-së në institucione atë kohë.

E themeluar në bazë të Rregullores së UNMIK 2001/19

Neni 24 i RPQK.

Konkludim nga tryeza me temë “Strategjia Legjislative 2011” i mbajtur me datë 29 Prill 2011 i Institutit Kombëtar Demokratik (NDI) 

dhe Shërbimi për Hulumtime Parlamentare në Kuvendin e Kosovës, në bashkëpunim me Institutin GAP dhe Institutin e Kosovës për 

Drejtësi.

30

Është konsideruar se do të ishte e mjaftueshme 

që mënyra e rregullimit të përpilimit të 

legjislacionit në degën e ekzekutivit do të 

mjaftonte të rregullohej me një Udhëzim 

Administrativ, i cili në përputhje me parimin e 

hierarkisë së normave juridike do të kishte forcë 

ligjore më të dobët se vet Rregullorja e Punës ë 

Qeverisë. 

siç shihet, në këtë rast institucionet ishin 

dukshëm të pa vullnetshme për të normuar 

aspektin e përgatitjes së legjislacionit në degën e 

ekzekutivit. Kjo është e lidhur me praktikën e 

atëhershme të përgatitjes së legjislacionit në 

formën më të pa koordinuar (jo që sot është më i 

koordinuar ky proces por për dallim së paku ka 

një mekanizëm të vendosur në kuadër të Zyrës 

së kryeministrit të Kosovës i cili në atë kohë nuk 

ekzistonte fare) kur procedimi i legjislacionit në 

mbledhjen e qeverisë bëhej pa asnjë trajtim 

paraprak. 

Për më tepër se kaq, përpilimi i legjislacionit në 

degën e ekzekutivit të Kosovës në atë kohë vis-a-

vis praktikave evropiane ka qenë plotësisht në 

s'përputhje. 

Infrastruktura institucionale:

Zyra e Kryeministrit nën ombrellën e saj 

aktualisht ka Zyrën për Shërbime dhe Ndihmë 

Juridike  e cila luan rolin kryesor në koord-

inimin dhe në përcaktimin e politikave 

legjislative në Qeverinë e Kosovës. Ajo shërben 

edhe si trup konsultativ për Qeverinë në rast se 

ekziston një nevojë e tillë. Përveç kësaj zyre, çdo 

ministri në kuadrin e saj ka një departament 

ligjor ose zyrë ligjore të cilat janë përgjegjëse për 

përgatitjen e legjislacionit nga fushat e tyre të 

përgjegjësisë dhe procedimin e tyre të më 

tejshëm. Pas shpalljes së një ligji, ministritë apo 

zyra për ndihmë dhe shërbime juridike janë 

kompetente për zbatimin e legjislacionit të tillë 

Rregullorja e Punës së Qeverisë përcakton 

mënyrën e përgatitjes së agjendës legjislative. 

Kjo agjendë (shpesh here e quajtur strategji 

legjislative) për nga natyra dhe mundësia e 

realizimit të saj në afatet e përcaktuara ngjason 

në një listë dëshirore të ekzekutivit të Kosovës e 

cila i dërgohet Kuvendit të Kosovës. Kuvendi i 

Kosovës merr parasysh afatet e vendosura në 

këtë agjendë dhe formon planin e vet të punës 

për përgatitjen e legjislacionit. 

Duhet thënë se që nga periudha e vitit 2005 dhe 

tutje, IPVQ janë përballur me sfida të vështira, 

ndër të cilat, nxjerrja e numrit të madh të ligjeve 

për të përmbushur politikat për të arritur 

“standardet para statusit të Kosovës” të 

shëndruara më vonë në politikën e “standa-

rdeve për statusin e Kosovës” dhe të gjitha këto 

politika të ndikuara nga procese tjera të më 

vonshme kanë detyruar institucionet në rritjen e 

kërkesave për përgatitjen e legjislacionit dhe 

kështu nuk kanë siguruar cilësi, transparencë 

dhe madje nuk kamë mundur as të përgatisim 

më shumë se 50% e gjithë propozimeve nga 

agjenda legjislative.

Në vitin 2006 me vendim të Qeverisë është 

themeluar Grupi Punues i cili do të revidonte 

gjithë metodologjinë e përgatit jes së 

legjislacionit në degën e ekzekutivit. Ndër këto 

pika, do të trajtohej në atë kohë gjithashtu edhe 

çështja e mungesës së transparencës dhe mos 

përfshirjes së grupeve të interesit në procesin e 

përgatitjes së legjislacionit. 

Praktika e përgatitjes së legjislacionit në 

Kosovës vs. transparenca
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TRANSPARENCA NË PËRPILIMIN E LEGJISLACIONIT NË KOSOVË
Vështrim analitik mbi praktikat e transparencës në përgatitjen e legjislacionit të ndjekura nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës

Dokument i pa publikuar i përgatitur dhe i prezantuar në mbledhjen e Qeverisë më datë 21 Shtator 2006. Si pasojë e mos miratimit të 

propozimeve të grupit punues nga ana e Qeverisë, Qeveria u detyrua të themeloj një tjetër grup punues pasi ekspertët e ngarkuar me 

këtë detyrë kishin dhënë dorëheqje. Grupi i ri punues do të formulonte dispozita të reja të RPQK që ndër të tjerash, nuk do të trajtonin 

fare përfshirjen e grupeve e të interesit dhe konsultimeve publike në fazat e përgatitjes së legjislacionit në degën e ekzekutivit.

Shih: Ligjet pa politika- të pa përdorshme, të pazbatueshme dhe të kota, Publikuar nga KIPRED, Prishtinë, Dhjetor 2006.

Shih Nenin 25.1 të RPQK.

Qeveria që nga themelimi i saj ka absorbuar asistencë teknike në përgatitjen e legjislacionit kryesisht nga donator siç janë: USAID, BE, 

GTZ, DFID etj.

Mendohet në zyrën ligjore të një ministrie meqë në rast të referimit në zyrën për shërbime dhe ndihmë juridike të kryeministrit do të 

përdorej akronimi ZSHNJ.

Neni 27.1.3 e RPQK.
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Kjo iniciative kishte dështuar pas prezantimit të 

bërë në mbledhjen e Qeverisë si pasojë e 

mungesës së interesit politik dhe dëshirës për të 

mbyllur institucionet kundrejt grupeve të 

interesit. 

Përkundër disa ndërhyrjeve në RPQK e vitit 

2007, ligjet krijoheshin dhe akoma krijohen pa 

studime paraprake, pa koordinim ndër-

institucional, madje ishte krijuar një praktikë e 

pa shkruar që çdo javë në mbledhjen e qeverisë 

së paku një ligj duhet të miratohej dhe të 

dërgohet në kuvend. Logjikisht ambicia për të 

arritur standardet e numrit të ligjeve të 

proceduara eliminonte dhe eliminon edhe sot e 

tutje standardin për rritjen e transparencës në 

punë të institucioneve dhe të cilësisë së ligj-

bërjes. 

Iniciativa ligjore: Linjat ministrore  dhe ZSHNJ 

kanë të drejtë të iniciativës së propozimit të 

projekt-ligjeve duke i përfshirë ato në strategjinë 

legjislative për vitin e ardhshëm të punës së 

Qeverisë. Identifikimi i nevojave për përgatitjen 

e legjislacionit në linjat ministrore/agjencitë 

ekzekutive apo ngjashëm nuk bëhet në 

përputhje me asnjë studim apo konsultim të 

gjerë institucional dhe shoqëror. Në shumicën e 

rasteve, programe të konsulencës së jashtme 

drejtojnë dhe “sponsorizojnë” legjislacionin e 

përgatitur disa nga të cilat janë kërkesa që 

burojnë nga raporti i rregullt i progresit të 

Kosovës në integrime në BE. Në shumicën nga 

këto raste, këto programe të ndihmës teknike 

duke përgatitur legjislacionin për Kosovën nuk 

marrin parasysh asnjë nevojë të shoqërisë dhe 

kulturës ekzistuese juridike në Kosovë si dhe në 

shumicën e raste nuk janë në gjendje të 

harmonizojnë legjislacionin e ri me atë i cili 

tashmë është i shpallur apo është në përgatitje e 

sipër.

Në lidhje me nismën e punës teknike për 

përgatitjen e legjislacionit dhe themelimin e 

grupit punues ministror (në vijim do të 

analizohen edhe funksionet e grupeve tjera 

punuese), Rregullorja e Punës së Qeverisë 

përcakton: 

Grupi punues është i përbërë më së paku prej 

pesë (5) personave por jo më shumë se shtatë (7) 

persona. Njëri nga anëtarët duhet të jetë nga 

Zyra Ligjore.

Nga përgjegjësitë e përcaktuara për grupin 

punues me anë të RPQK është edhe zhvillimi i 

konsultimeve me publikun. 

Në asnjë formë, RPQK nuk e përcakton se si do 

të përfshihet “publiku” në konsultime, kur 

ndodhë kjo dhe si përfshihen qëndrimet/ 

opinionet/propozimet e “publikut”. Gjithashtu, 

është e paqartë se çka nënkupton “publiku” dhe 

si e definon këtë institut zyrtari ligjor i cili 

udhëheq grupin punues. Meqë pjesa dërmuese 

e rregullores fillimisht është përgatitur në 

gjuhen angleze nga konsulent të jashtëm, 

fatkeqësisht as definicioni i dhënë në gjuhën 

angleze nuk ndihmon më shumë meqë i ferrohet 

të njëjtit koncept të pa definuar të “publikut”.

ZSHNJ si autoriteti më i lartë i kontrollit cilësor 

në kuadër të ekzekutivit duke ushtruar 

përgjegjësitë e përcaktuara nga neni 32 deri në 

nenin 36 i kësaj rregullore, nuk përmban asnjë 

përcaktim të detyrimit të kësaj zyre ose të grupit 

punues që i siguron qeverisë konsultimin me 

grupe të interesit. Siç shihet nga këto dispozita, 

në çoftë se grupi punues ndërministror nuk 

konsultohet me “publikun” nuk ka një kontroll 

të këtij kriteri nga ndonjë instancë më e lartë, 
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http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Pages_from_Udhezim_Administrativ_Nr_14_per_Draftim_dhe_Shtojcat.pdf

Shih shtojcën 1 të këtij punimi. Tabelë mbi pjesëmarrjen e grupeve të interest dhe organizatave në përgatitjen e legjislacionit në degën e 

ekzekutivit të Kosovës.

http://www.unmikonline.org/albanian/regulations/2001/RA2001_19.pdf 

Shtojca 1 e Rregullores së UNMIK Nr. 2001/19. Të gjitha zyrat e lartë përmendura nën pikën (B) janë pjesë përbërëse e Zyrës së 

Kryeministrit të Kosovës.
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siç mund të ishte ZSHNJ apo grupi punues 

qeveritar.

Përveç kësaj, fryma e nenit 35 jep autoritetin 

Qeverisë që të mos aprovoj gjitha projekt-aktet 

ligjore të cilat nuk janë pagatitur në përputhje 

me RPQK. Megjithatë, nga studimi i 

dokumenteve zyrtare që lidhen me mbledhjet e 

qeverisë që ka bërë instituti jonë, nuk kemi hasur 

në ndonjë ligj të cilin qeveria të ketë refuzuar për 

shkak se nuk është përgatitur në konsultim me 

publikun.

Përveç RPQK, Qeveria e Republikës së Kosovës 

ka miratuar edhe Udhëzimin Administrativ nr. 

14/2008 për Hartimin e Projektligjeve dhe të 

Akteve Nënligjore. Sipas këtij udhëzimi, qeveria 

zhvillon konsultime të brendshme dhe të 

jashtme (shih nenin 6). Gjithashtu, qeveria ka 

përcaktuar se pas përfundimit të konsultimeve, 

teksti riparohet dhe përgatitjet për procedim të 

më tejshëm (shih nenin 6.1.4 të këtij udhëzimi 

administrativ). 

Mirëpo, përkundër faktit se ky udhëzim mëton 

të referoj çështjen e konsultimet me grupet e 

interesit, siç ndodhë edhe në praktikën e 

zbatimit të RPQK, akte të tilla mbesin të pa 

zbatueshme meqë janë të përgjithësuara për sa i 

përket përfshirjes së grupeve të interesit në 

përgatitjen e legjislacionit në degën e 

ekzekutivit. Në bazë të përmbajtjes së nenin 6 të 

udhëzimit të lartë cekur, nuk është fare e sigurt 

se konsultimi ndodhë dhe po ashtu nuk është 

aspak e qartë se si përfshihen sugjerimet e 

dhëna, si ftohen të tjerët të marrin pjesë në këtë 

proces dhe si njoftohen ata në lidhje me 

përmbajtjen e aktit dhe eventualisht marrjen për 

bazë të sugjerimeve të dhëna dhe në fund të 

fundit, si përcaktohet se kush do të marr pjesë 

nga grupet e interesit në grupet punuese të 

qeverisë?

Zyra për Shërbime dhe Ndihmë Juridike e 

Zyrës së Kryeministrit të Kosovës

Përgjegjësitë institucionale të 
njësive përgjegjëse për 
përgatitjen dhe procedimin e 
legjislacionit në kuadër të qeverisë

Zyra për Shërbimet dhe Ndihmës Juridike 

(ZSHNJ) është themeluar me Rregulloren e 

UNMIK-ut nr. 2001/19, më 13 shtator 2001, neni 

2 i kësaj Rregullore.

Detyrat dhe mandati i zyrës është i përcaktuar 

me anë të Shtojcës 1 të kësaj Rregulloreje, ndër të 

tjerash, ZSHNJ ofron:

a) udhëheqje juridike, shërbime k ë s h i l l -

imore dhe ekspertizë për Degën e 

ekzekutivit dhe për institucionet e tjera 

të vetëqeverisjes, dhe

b) Shqyrton të gjitha projektligjet që Dega e 

ekzekutivit ia dorëzon Kuvendit për të 

garantuar pajtueshmëri me ligjin në 

fuqi, me Zyrën këshillëdhënëse për 

qeverisje të mire, të drejtave të njeriut, 

mundësitë e barabarta dhe çështjet 

gjinore, dhe Zyrën këshillëdhënëse për 

komunitete sipas rastit.

Përveç këtij dokumenti, Rregullorja e Punës së 

Qeverisë së Kosovës, përcakton një mandat dhe 

përgjegjësi më të detajuara të ZNSHJ-së, 

përfshirë ndër të tjerash: koordinimin e agjendës 

legjislative, udhëheqjen e grupeve punuese për 

përgatitjen e legjislacionit për të cilat ka marrë 

iniciative ZKM, drejtimin e grupeve të dyta 

punuese për përpilimin e legjislacionit të cilat 

kanë qenë iniciativë e linjave ministrore, 

përgatitjen dhe përcjelljen e draft-ligjeve dhe 

shkresave përcjellëse në Sekretarinë e Qeverisë 
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për procedim të më tejshëm të ligjit, përfshirjen e 

vërejtjeve të bëra nga Agjencia për Koordinim të 

Donacioneve dhe Integrime Evropiane etj (kjo 

agjenci tashmë është shkrirë në kuadër të 

Ministrisë së Integrimeve Evropiane).

Mënyra e punës së zyrës është që çdo zyrtar 

ligjor koordinon një numër të ministrive, ndërsa 

zyra koordinohet nga Koordinatori i Zyrës dhe 

udhëhiqet nga Drejtori i ZSHNJ-së.

Në përputhje me mandatin e përcaktuar, ZSHNJ 

nuk ka rol në përfshirjen e publikut në 

përgatitjen e legjislacionit, si pasojë edhe nuk 

siguron ndonjë pjesëmarrje të publikut në 

krijimin e projekt-akteve ligjore apo në 

komentimin e tyre. 

Departamentet/Zyrat ligjore në nivel të 

ministrive

Në mungesë të ligjit për Qeverinë, Rregullorja 

2001/19 dhe amendamentet e bëra kësaj 

Rregullore gjatë viteve në vijim kanë përshkruar 

përgjegjësitë, ndër të tjerash edhe Ministrive të 

themeluara. Rregullorja siguron bazë ligjore të 

përgatitjes së legjislacionit për ministritë e linjës 

nga vet ato.

Çdo ministri ka të organizuar një njësi qoftë zyrë 

qoftë departament. Në kuptimin organizativ, 

departamentet kanë strukturë më të përbërë dhe 

kanë gjithashtu numër më të madh të personelit 

të angazhuar, në këtë rast të zyrtarëve ligjor. 

Në përputhje me Rregulloren e Punës së 

Qeverisë së Kosovës, Ministritë janë përgjegjëse 

për përgatitjen e legjislacionit në përputhje me 

përgjegjësitë që kanë. Andaj, kjo përgjegjësi u 

bije kryekëput zyrave/departamenteve të 

formuara në kuadër të ministrive gjegjëse.

Çdo agjenci ekzekutive apo ministri e linjës 

harmonizon përmbajtjen e legjislacionit me 

kërkesat buxhetore, duke harmonizuar kështu 

ndikimin buxhetor që ka një projekt-akt ligjor në 

buxhetin e agjencisë. ministrisë Sponzorizuese 

të projekt-aktit ligjor. Deklaratën e ndikimit 

buxhetor e siguron Ministria e Ekonomisë dhe 

Financave. 

Tryeza legjislative e Sekretarisë Koordinuese 

është përgjegjëse për kontrollin teknik të projekt 

akteve të cilat dorëzohen për shqyrtim në 

mbledhjen e qeverisë si dhe është përgjegjëse 

për dorëzimin e projekt akteve ligjore në 

Kuvendin e Kosovës. Kjo tryezë ndodhet nën 

administrimin e Sekretaritë Koordinues i cili 

është pjesë e Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm 

të Zyrës së Kryeministrit të Kosovës. Kjo tryezë 

nuk ka ndonjë mandat të kontributit në 

përgatitjen e legjislacionit e në veçanti nuk ka 

ndonjë mandat në trajtimin e transparencës, 

andaj, nuk do të hyjmë më tej në analizimin 

funksional të saj.

Për sa i përket përcjelljes në Kuvend të një ligji të 

miratuar nga qeveria, duhet thënë se RPQK nuk 

përmban asnjë afat ligjor të cilin kjo zyrë duhet 

të respektoj. Praktikat janë të ndryshme filluar 

nga ligji për Buxhetin i cili është përcjell brenda 

ditës deri të ligji për Qytetin e Prishtinës i cili 

nuk është përcjell për 6 muaj.

Tryeza legjislative e Sekretarisë
 Koordinuese të ZKM-së
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Megjithatë, legjislacioni i përgatitur nga cilado ministri do të duhej te ishte në harmoni me përgjegjësitë e deleguara nga UNMIK, të 

aprovohet nga kuvendi dhe të shpallet nga PSSP si autoriteti i vetëm bartës i të tre funksioneve në Kosovë deri në shpalljen e 

pavarësisë. 

P.Sh. Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Energjisë dhe Minierave, Ministria e Ambientit etj.

P.sh. Ministria e Drejtësisë.

P.sh. Ministria e drejtësisë përgatitë legjislacionin nga fusha e përgjegjësisë së saj, shih rregulloren e UNMIK nr 2005/53.
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Me anë të intervistave të bëra si dhe trajtimit të 

kujdesshëm të dokumenteve publike të 

Qeverisë së Kosovës, në veçanti të atyre që 

lidhen me mbledhjet e Qeverisë së Kosovës, 

transparencën në nxjerrjen e legjislacionit duhet 

shikuar nga disa aspekte:

a) A ekziston infrastrukturë ligjore në 

kuadër të degës së ekzekutivit që 

mundëson transparencë në përgatitjen e 

legjislacionit?

b) Cilat janë përshtypjet e grupeve të 

interesit?

c) Cili është rezultati i kësaj situate?

Duke analizuar gjitha përmbajtjet e dhëna më 

lartë, konsiderojmë se në Republikën e Kosovës 

nuk ekziston legjislacion i mjaftueshëm që 

mundësin pjesëmarrjen përmbajtjesore të 

grupeve të interesit në përgatit jen e 

legjislacionit. Përkundrazi, edhe kur kjo 

pjesëmarrje ekziston, ajo behet pa asnjë 

transparencë dhe sa për “sy e faqe”. 

Kryesisht, në intervistat e realizuar nga Instituti 

jonë, është konstatuar se në disa raste, 

organizatat e biznesit i drejtojnë çështjet e 

interesit të biznesit në institucionet e cilat 

hartojnë dhe zbatojnë legjislacionin. Kryesisht 

nuk ka një përqafim të kërkesave të tyre andaj 

edhe mbeten sirtarëve të institucioneve 

qendrore. Ndërsa, së voni, organizata të 

shoqërisë civile kanë marrë pjesë në disa grupe 

pune për përgatitjen e legjislacionit por, përveç 

prezencës së tyre ato nuk janë të sigurta nëse 

ndikimi i tyre do të përfshihet në legjislacionin i 

cili do të shpallet në të ardhmen. Gjithashtu nuk 

është fare e qartë se në çfarë baze qeveria vendos 

të konsultoj grupet e shoqërisë civile duke ftuar 

disa prej tyre dhe duke mos e hapur procesin 

ndaj gjithë qytetarëve por vetëm ndaj disa 

grupeve të shoqërisë civile.

Rezultati i kësaj situate është mungesa e plotë i 

transparencës në përgatitjen e legjislacionit në 

Kosovë, dhe para se gjithash, mungesë e 

konsultimit me grupet e interesit dhe absorbimi 

i qëndrimeve të tyre në legjislacionin e 

përgatitur. Mbi të gjitha, legjislacioni i cili i 

drejtohet pikërisht grupeve të interesit mbetet 

plotësisht larg nevojave dhe kërkesave që 

ekzistojnë në vendin tonë.

Në çfarë standardi kemi arritur 
në degën e ekzekutivit?
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Rregullorja e punës së Kuvendit të Kosovës në 

nenin 45, paragrafi 1 përcakton se: 

Për të marrë informacione për një çështje në shqyrtim 

e sipër, komisioni mund të mbajë dëgjime publike të 

ekspertëve,të organizatave publike,të përfaqësuesve 

të grupeve të interesit dhe të personave të tjerë, që 

mund të ofrojnë informacion.

Paragrafi 2 i këtij neni përcakton se:

Komisioni mund të hyjë në diskutime të gjera me 

persona që ofrojnë informacion derisa të jetë e 

nevojshme për sqarimin e fakteve.

Nga përmbajtja e këtij neni del të kuptohet se 

Komisionet Parlamentare në bazë të diskr-

ecionit të tyre, mund të ftojnë grupet e interesit 

dhe personat e interesuar në një shqyrtim të 

projekt aktit ligjor. Kuvendi i Kosovës ka ofruar 

mundësi të vogla të pjesëmarrjes së grupeve të 

interesit në përgatitjen e projekt-akteve ligjore 

meqë ofrimi i një diskrecioni për komisionet 

parlamentare nëse ato vetëm shprehin vullnetin 

që të ftojnë grupet e interesit në vendimmarrje 

në lidhje me përgatitjen e legjislacionit. 

Vetëm me përkrahjen e disa programeve të 

asistencës teknike, Kuvendi i Kosovës ka arritur 

të përfitoj nga diskutimet e hapura me grupe të 

interesit dhe institucione profesionale që të 

avancoj legjislacionin e përgatitur nga Qeveria e 

Kosovës dhe të dërguara në Kuvend. Të tilla 

janë rastet që lidhen me Ligjin për Punën por 

sugjerimet e dhëna nga grupe profesionale nuk 

janë marr në konsideratë në shumicën e rasteve 

nga deputetët e parlamentit të Kosovës.

Vlen të theksohet se së fundmi Projekti i NDI 

“Përkrahje Kuvendit të Kosovës” ka dhënë një 

kontribut të fuqishëm në përmirësimin dhe 

avancimin e procedurave të miratimit të 

Legjislacionit në Kosovë, me qëllim të rritjes së 

cilësisë së miratimit të ligjeve. Në këtë kuadër, 

programi i NDI për Kuvendin ka për qëllim 

arritjen e dy objektivave kryesore: ngritjen e 

cilësisë së ligjeve të miratuara nga Kuvendi si 

dhe ngritjen e transparencës së punës së 

Kuvendit në lidhje me procedurën e shqyrtimit, 

hartimit dhe miratimit të ligjeve për Kosovën.

Zhvillimi i këtyre programeve është në fazat 

fillestare të cilat në periudhën afat-mesme 

kërkojnë ndër të tjerash qëndrueshmëri dhe 

pavarësi nga mbështetja e organizatave 

ndërkombëtare. Është pak e besueshme se 

Kuvendi i Kosovës do të gjej hapësirë për të 

përfshirë në proces grupe profesionale pas 

përfundimit të përkrahjes së programeve të 

asistencës teknike.

Rregullorja e punës së kuvendit 
të Kosovës

48

49

Ndryshe nga kjo praktikë, shih praktikën e ndjekur nga Republika e Turqisë. Material i përgatitur nga Mustafa Durna, “Turqia: 

Transparenca dhe Llogaridhënia e kuvendit të Turqisë dhe pjesëmarrja qytetare në procesin ligjdhënës” faqe 12. 

http://www.tumikom.org/english/pdfler/acik.pdf

Intervistë me z. Barlydh Hasanpapaj nga Projekti NDI “Përkrahje Kuvendit të Kosovës”.
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Meqë institucionet e Kosovës nuk kanë siguruar 

akoma bazën ligjore, shikuar në rregulloret e 

punës së Qeverisë dhe Kuvendit, si dhe 

udhëzimet administrative të shpallura deri më 

tani, duhet theksuar se për nevoja të vendit tonë, 

procedura e pjesëmarrjes së publikut në 

procesin ligjdhënës duhet të filloj me 

publikimin e draftit të parë të aktit ligjor për 

diskutim me publikun. 

Publikimi i draft-ligjit mund të behët në forma të 

ndryshme, duke filluar nga gazeta zyrtare deri 

të format më pak formale siç është publikimi i 

materialit në faqen elektronike të agjencive 

ekzekutive. 

Publikimit të një draft ligji nga Qeveria e 

Kosovës (apo akti nënligjor) duhet të përmbajë 

së paku bazën ligjore të nxjerrjes së atij akti, 

tekstin e draft-propozimit, institucionin që 

sponsorizon legjislacionin, komentarin ligjor të 

draft-dispozitave ligjore  dhe afatin kohorë gjatë 

të cilit komentet e publikut duhet të dorëzohen 

në institucionin përgjegjës. 

Në hapat e tjerë të komunikimit më mes të 

institucionit dhe grupeve të interesit, instit-

ucioni mbledh komentet e publikut, siç u tha më 

lartë në përputhje me afatet e caktuara kohore 

gjatë të cilave publiku mund të bëj intervenime 

në draft-aktin ligjor. 

Në praktikat e deritanishme, në shtetet e BE-së 

ky afat kohor i komunikimit në lidhje me draft 

ligjin në mes të institucioneve dhe grupeve të 

interesit/qytetarëve përcaktohet nga 30 deri më 

60 (ose më shumë) gjatë të cilës palët e 

interesuara mund të bëjnë komentet e tyre mbi 

draft-aktin ligjor pas publikimit të tij për 

konsultim. Më pastaj, institucioni shtetëror i 

mbledh të gjitha intervenimet (komentet) dhe i 

studion ato. 

Aktualisht, asnjë shtete anëtar i BE-së nuk i 

detyron institucionet e saj që ato intervenime ti 

përfshijë gjithsesi në tekstin e aktit ligjor. 

Megjithatë, administrata shtetërore duhet ti ketë 

ato komente parasysh dhe ti studioj me kujdesin 

më të madh.  Sikur kjo do të sigurohej në 

Kosovë, edhe nëse komentet nuk do të 

merreshin parasysh me saktësi, shpallja e një 

projekt akti ligjor për diskutim/intervenim 

publik do të siguronte shkallën e avancuar të 

transparencës në përgatitjen e legjislacionit në 

Kosovë.

Si mund të duket procedura e 
pjesëmarrjes së publikut në 
përgatitjen e legjislacionit

Shih për më shumë: Menaxhimi Modern i Legjislacionit, autor: Donny Barstow dhe Dale Barstow. Materiali është i qasshëm në: 

http://www.mccinnovations.com/about_us/documents/ModernLegislativeManagement-Final.pdf 

Komentari i tekstit duhet të përmbajë së paku këto informacione për publikun: (a) qëllimin dhe objektivat e projekt-aktit ligjor; (b) arsyet e 

cekura në mënyrë të qartë dhe precize për zgjedhjet e ofruara me projekt-aktin; (c) alternativat e studiuara nga institucioni që ka përgatitur 

projekt-aktin ligjor; (d) ekspertët e përfshirë në hartimin e projekt-aktit dhe modelin e legjislacionit prej nga është bazuar projekt-akti ligjor i 

propozuar për diskutim me publikun. Këto informacione duhet të jenë të detajuara për sa më shumë që është e mundur, dhënia e 

informacioneve të shkurtra dhe të pa mjaftueshme nuk ndihmon fare rritjen e transparencës në përgatitjen e legjislacionit. 

 Shih ndër të tjerash edhe: Martin Shapiro, The Giving Reasons Requirement, 1992 faqe. 179.
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Konsiderata që administrata duhet ti jap 

komenteve të publikut mbi tekst aktin ligjor të 

shpallur për komentim është një nga elementet 

më të rëndësishme drejtë transparencës në 

nxjerrjen e legjislacionit. Megjithatë, mbetet e 

hapur çështja se deri në çfarë shkalle 

institucionet janë të detyruara që ato komente ti 

përfshijnë në tekstin ligjor? Kjo natyrisht se 

mbetet një nga sfidat më të mëdha të këtij 

procesi demokratik meqë ekziston frika se ato: 

1) Nuk mund të harmonizohen njëra me 

tjetrën, 

2) Do të paralizonte punën e administratës, 

3) Do të mund të kishte ndikime të grupeve 

të ngushta të interesit në krijimin e 

hapësirave të favorshme për ato.

Megjithatë, së paku në nivel të BE-së, në Nenin 

253 të traktatit mbi themelimin e Komuniteteve 

Evropiane përcakton se insti tucionet  

komunitare janë të detyruara që çdo herë të 

hapin arsye të përmbajtës së të gjitha 

rregulloreve, direktivave dhe vendimeve. Kjo 

krijon mundësi të mjaftueshme që secili 

intervenim i bërë mbi tekstin ligjor të krahasohet 

me tekstin final dhe qëllimet që institucioni ka 

shkrirë në atë përmbajtje ligjore.

Rritja e transparencës në përgatitjen e 

legjislacionit në Republikën e Kosovës do të 

mund të krijonte disa përparësi. Në radhë të 

parë, përmirësimi dhe avancimi i transparencës 

në vendimmarrje në përgjithësi dhe në 

përgatitjen e legjislacionit në veçanti kontribuon 

në kualitetin e përgatitjes së legjislacionit, rrit 

përafrimin e përmbajtjes së aktit ligjor dhe 

kërkesave që ekzistojnë në shoqëri dhe rrit 

përgjegjshmërinë e institucioneve përgjegjëse 

para qytetarëve në veçanti. 

Përveç këtyre aspekteve, transparenca në 

veçanti fuqizon pjesëmarrjen e qytetarëve në 

procesin e vendimmarrjes dhe bërjen e grupeve 

të interesit pjesë e procesin dhe “pronësinë” mbi 

atë proces. 

Shikuar nga një këndvështrim më i gjerë se kaq, 

liria e informimit është e garantuar edhe me 

Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

dhe protokollet e saj, andaj pjesëmarrja në këtë 

proces lehtëson proceset e demokratizimit të 

shoqërisë sonë gjithashtu. Meqë kjo konventë 

është drejtpërdrejt e zbatueshme në Republikën 

e Kosovës,  nuk ka asnjë arsye që institucionet e 

Kosovës të mos përkujdesen në sigurimin e 

standardeve të përcaktuara nga kjo konvente. 

Përveç kësaj konvente, pjesëmarrja në proceset e 

vendimmarrjes është detyrim që buron edhe 

nga Konventa Ndërkombëtare mbi Të Drejtat 

Politike dhe të Qytetarëve (International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Detyrimi i administratës në 
përfshirjen e ndërhyrjeve të 
publikut në nxjerrjen e legjislacionit 

Referuar nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kosova nuk është pjesë e Këshillit të Evropës por disa nga instrumentet regjionale 

dhe ndërkombëtare janë pjesë e legjislacionit tonë të cilat zbatohen në mënyrë të drejt-për-drejtë pa pasur nevojë të ratifikimit të këtyre 

instrumenteve ose pa marrë parasysh nëse Kosova është apo jo pjesë e organizatave të cilat kanë shpallë ato instrumente juridike.

Shih http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm. 

53

Përse më shumë transparencë në 
përgatitjen e legjislacionit?
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Traktati i Amsterdamit mbi amendamentimin e Traktatit të BE, Traktatet mbi Themelimin e Komuniteteve Evropiane, 02 tetor 1997, O,J. (C340) 1.

Id.

Suedia ka nxjerr aktin mbi lirinë e medias që në vitin 1766 në të cilin ka përfshirë parimin e transparencës në vendimmarrje. 

Në këtë kohë, transparenca është parim kushtetues i Suedisë. Këtë praktika ka ndjekur edhe Danimarka, ndërsa më vonë kjo 

praktikë është ndjekur nga të gjitha shtetet nordike.

Shih, Peter L. Strauss, “An Introduction to Administrative Justice in the United States” f. 195-201 (1989).

Shiko në përgjithësi, Carsten Gronbech-Jensen, “The Scandinavian tradition of open government and the European Union: 

problems of compatibility?, f. 187-190, publikuar më 1998.

Ligji për transparencën dhe procesin e vendimmarrjes, # 215-217/798, 2008, i qasshëm në: http://right2info.org/resources

/publications/Moldova-Law%20on%20transparency%20in%20the%20decision.doc/view 

Rregullat mbi konsultimin në rastin e përgatitjes së legjislacionit janë të qasshme në: 

http://www.mpr.gov.ba/userfiles/file/Javne%20konsultacije/rules_for_consultations.pdf 

Shih: http://right2info.org/resources/publications/Moldova-Laë%20on%20transparency%20in%20the%20decision.doc/view 

55

Në kuadër të Bashkimit Evropian, parimi i 

transparencës në veprimtarinë institucionale 

është përcaktuar me anë të Traktatit të 

Amsterdamit, Neni 1 i këtij Traktati. 

Ky nen përcakton se vendimet e marra nga 

institucionet e BE-së duhet të “merren në 

mënyrë më të hapur të mundshme dhe sa më 

afër të jetë e mundur me qytetarët”.

Transparenca në përgatitjen e legjislacionit është 

një nga parimet e qeverisjes së mirë. Kjo 

transparencë është qenësore në zhvillimin e 

sigurisë juridike, zhvillimit ekonomik dhe 

institucional të çdo vendi e në veçanti atij në 

zhvillim siç është Republika e Kosovës. Disa nga 

shtetet anëtare të BE-së edhe para hyrjes në BE 

dhe para shpalljes së traktatit të Amsterdamit 

kanë parashikuar transparencën në marrjen në 

nxjerrjen e akteve ligjore. 

Në SHBA, parimi i transparencës në 

vendimmarrje është përcaktuar për herë të parë 

me anë të Aktit për Procedurën Administrative 

të vitit 1946 i cili i jep të drejtë qytetarëve të 

drejtën në konsultim gjatë procesit të nxjerrjes së 

akteve ligjore të administratës shtetërore. Pas 

njëzet vjetësh, SHBA kanë nxirren Aktin mbi 

Lirinë e Informimit të vitit 1976 i cili përcakton 

se mbledhjet e qeverisë janë të hapura për 

publikun. Rregullore te ngjashme mund të 

gjinden në kulturën ligjore të të gjitha vendeve 

nordike. Në sistemin ligjor evropian mund të 

thuhet se vendet nordike dhe anglo-saksone 

janë vendet e para që kanë rregulluar të drejtën 

në qasje në informacionet publike. 

Vende me demokraci të brishtë siç është 

Moldavia  dhe Bosnja dhe Hercegovina  duke u 

përballur me mungesë të transparencës në 

proceset e vendimmarrjes përfshirë edhe 

përgatitjen e legjislacionit, kanë propozuar 

projekt akte të veçanta mbi transparencën në 

përgatitjen e legjislacionit: p.sh. draft ligji mbi 

transparencën në procesin e vendimmarrjes.

Ekzistimi i një legjislacioni të tillë në Kosovë do 

të kishte kuptim vetëm nëse kjo shihet si 

a) mundësi  e  mirë  e  zbat imit  të  

legjislacionit për qasje në informacione 

publike dhe 

b) si kërkesë për rritjen e pjesëmarrjes së 

qytetareve në procesin vendimmarrës, 

në veçanti në kuadër të ekzekutivit të 

Kosovës.

Trajtimi aktual që bëjnë institucionet 

drejtë diskutimit të legjislacionit lënë të 

kuptohet se institucionet e Kosovës 

përfshirjen në procesin e përgatitjes së 

legjislacionit e shohin si:

a) akt formal

b) se institucionet janë të bindura se grupet 

e interesit nuk i njohin më mirë nevojat e 

tyre se institucionet andaj nuk ka nevojë 

për konsultim

këto dy qëndrime reflektojnë shkallën e 

pjekurisë së demokracisë në vendin tonë, 

kulturës së punës institucionale dhe mungesës 

së njohurive se si do të duhej më mirë të 

organizohej procesi ligj-bërës në Republikën e 

Kosovës që do ti përafronte nevojat e shoqërisë 

me politikat institucionale.
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Praktikat rajonale të pjesëmarrjes së grupeve të 

interesit në përgatitjen e legjislacionit 

dëshmojnë gjithashtu një nivel të ultë të 

transparencës. Megjithatë, disa nga vendet 

regjionale shënojnë praktika më të avancuara se 

sa Republika e Kosovës. Në këtë pjesë në 

veçanti, për aq sa i takon natyrës së këtij punimi, 

do të trajtohet niveli i zbatimit të një nga 

instrumenteve të ratifikuara nga vendet e 

rajonit, konventa Aarhus që kërkon ndër të 

t jerash, pjesëmarrjen e qytetarëve në 

vendimmarrje dhe qasje në dokumente publike 

që lidhen me fushën e legjislacionit që mbulon 

çështjet e ambientit.

punës së veçanti në lidhje me lëshimin e 

licencave të bizneseve, etj. Disa trupa janë 

institucionalizuar siç janë Trupi Këshillëdhënës 

për Biznes në kuadër të Ministrisë së 

Ekonomisë, Komiteti Kombëtarë për Punë i cili 

përfaqëson punëtorët, punëdhënësit dhe 

institucionet. Ky raport identifikon hapësira të 

mira të vazhdimit të konsultimit në të cilat 

përfshihen akter të jashtëm. Edhe pse republika 

e Shqipërisë ka ratifikuar Konventën Aarhus në 

vitin 2001, ajo nuk ka arritur të zgjeroj natyrën e 

kërkesave që ka kjo konventë jo vetëm në fushën 

që ajo zbatohet por edhe në fushat tjera të 

funkcionimit të institucioneve qendrore dhe 

lokale të Republikës së Shqipërisë.

Megjithëse Republika e Kroacisë nuk ka 

parashikuar ndonjë formë të veçantë të 

pjesëmarrjes së grupeve të interesit në procesin e 

konsultimit ose përgatitjes së legjislacionit në 

mënyrë të veçantë, megjithatë, Republika e 

Kroacisë duke qenë palë ratifikuese e Konventës 

së Aarhus   është e detyruar të përafroj kërkesat 

e kësaj konvente. Në këtë mënyrë, Republika e 

Kroacisë në fushën e ambientit ka siguruar 

pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrjen në 

fushën e ambientit duke nxjerr një numër ligjesh 

dhe aktesh që sigurojnë zbatimin e standardeve 

të Konventës Aurhus. Për më shumë rreth 

zbatimit të kësaj konvente në Republikën e 

Kroacisë, shih raportin e përgatitur.

Vështrim mbi praktikat
 ligjore në rajon

Vlerësim mbi zhvillimin e politikave dhe koordinimin të vitit 2009, i qasshëm në faqen elektronike: 

http://www.sigmaweb.org/dataoecd/31/28/43912524.pdf 

Draft Manual i hartimit të ligjeve përfshirë një udhëzues për procesin legjislativ në Shqipëri, 2003

Në rastin e Kosovës një institucion i tillë emërohet: Këshilli Ekonomik Social që mbulon të njëjtat përgjegjësi që mbulon ky institucion i 

Republikës së Shqipërisë si parakusht për ekzistimin e dialogut tre-partit.

Statusi i ratifikimeve të kësaj konvente është i qasshëm në: 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en 

Konventa Aarhus është konvente e shpallur nga UNECE mbi qasjen në informacione, pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje dhe 

qasje në drejtësi në çështjet e ambientit është nënshkruar në qytetin danez Aarhus në vitin 1998. Kjo konventë ka hyrë në fuqi në vitin 

2001. Teksti i konventës është i qasshëm në: http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf 

 Raporti i përgatitur në lidhje me zbatimin e konventës Aarhus në Republikën e Kroacisë: http://participator.zelena-

istra.hr/pub/Participator/Novosti/Izvjestaj_o_primjeni_Aarhuske_konvencije_u_Hrvatskoj.pdf

63

Rasti i Republikës së Shqipërisë

Rregullat e procedurës në kuadër të qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë në zhvillimin e 

konsultimeve me subjekte jashtë institucioneve 

janë mjaft i pa zhvilluara. Në Republikën e 

Shqipërisë gjithashtu nuk ka asnjë udhërrëfyes 

se si linjat ministrore përfshijnë në konsultim 

subjekte jashtë institucional në përgatitjen e 

legjislacionit. Në mungesë të kësaj, siç ndodhë 

edhe në rastin e Republikës së Kosovës, 

konsultimi çalon si në cilësinë e konsultimit 

ashtu edhe në besimin që mund të kenë 

subjektet e interesuar në reflektimin e interesave 

të tyre nga institucionet në legjislacionin e 

përgatitur. Sipas të njëjtit raport, janë evidentuar 

disa fusha ku ka pasur konsultim ad-hoc, siç 

janë bujqësia, shëndetësia, fusha të biznesit, në

Rasti i Republikës së Kroacisë
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Republika e Sllovenisë, duke qenë ashtu siç ka 

bërë edhe Republika e Kroacisë, ka ratifikuar 

konventën Aarhus në vitin 2004. Paraprakisht, 

Sllovenia kishte shpallur Ligjin për Qasje në 

Dokumente Publike në vitin 2003. 

Ligji për qasje në informacione publike i 

Republikës së Sllovenisë ka përcaktuar 

standardet minimale të një administrate të 

hapur të Republikës së Sllovenisë. Megjithatë, 

ky akt, nuk përfshinë detyrime të institucioneve 

në konsultime të veçanta në lidhje me 

përgatitjen e legjislacionit në Republikën e 

Sllovenisë. Në fakt, e drejta për konsultim është 

zakonisht e përfshirë në fusha të veçanta të 

legjislacionit si është legjislacioni mbi 

planifikimin hapësinor, ambientin etj. E drejta 

në pjesëmarrje të grupeve të interesit në 

konsultime është akoma e pa rregulluar dhe 

mbetet e shkapërderdhur.

kjo listë hartohet në bazë të kërkesave që 

pranojnë institucionet nga palët e interesuara. 

Përveç kësaj, institucionet autorizojnë një 

koordinator për konsultime.

Gjithashtu, rregullorja përcakton hapat të cilat 

duhet të përcillen nga institucionet me qëllim të 

përcaktimit të detyrimeve minimale të 

pjesëmarrjes në konsultime. Poashtu, instit-

ucionet publikojnë edhe listën e akteve të 

planifikuara për formulim për të cilat publiku 

ka interes.

Rregullat përcaktojnë se në cilat raste, opinion 

publik nuk ka nevojë të marr pjesë, të tilla janë 

ndryshimet që përfshinë natyrën e gjuhës dhe 

aspekte gramatikore të legjislacionit, dhe 

legjislacioni që kodifikon ose unifikon, 

riorganizon dispozitat e legjislacionit.

Rregullat gjithashtu përfshijnë aspekte të 

kompensimit  të  konsult imit , format e  

konsultimit,  aspekte se kush duhet të mbahet 

në konsideratë në lidhje me konsultimin siç janë 

mediat, komuniteti profesional i juristëve, 

prokurorët, gjyqtarët dhe asociacionet tjera 

profesional. Gjithashtu, rregullat përcaktojnë 

afatet kohore në të cilat mund të realizohet 

konsultimi të cilat sigurojnë kohë të 

mjaftueshme për palët e interesuara që të 

kontribuojnë në procesin e përgatitjes së 

legjislacionit.

Dorëzimi i komenteve, prezantimi i komenteve 

në formë gojore, dhe përfshirja e tyre në 

legjislacionin e përgatitur gjithashtu mbulohen 

Rasti i Republikës së Sllovenisë

Rasti i Republikës së Bosnjës
 dhe Hercegovinës

Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës me anë të 

Rregullave Unike për përgatitjen e Legjislacionit 

të institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës 

(Gazeta Zyrtare e B&H, No. 11/05) ka përcaktuar 

procedurat të konsultimit të institucioneve me 

publikun dhe organizatat e interesuara në lidhje 

me përgatitjen e legjislacionit. 

Këto rregulla detyrojnë institucioneve vec e vec, 

që secila nga ato të mbaj një listë të organizatave 

dhe individëve të interesuar në përgatitjen e 

legjislacionit të cilat duhet të bëhen të qasshme, 
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Akti i Ratifikimit i publikuar në gazetën zyrtare të Republikës së Sllovenisë më 07 Qershor 2004, nr. 62/2004.  

Në lidhje me qasjen në informacione publike dhe respektimin e konventës së Aarhus, shih raportin e Tina Divjak në: 

http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/conf/slovenia_divjak.pdf

 Shih, Drago Cepar et al.” Rulemaking Procedure in Slovenia” edicioni i vitit 2000, faqe 105-13.

 Shih: 

 Ibid, neni 3.

 Ibid, neni 4.

 Ibid, Neni 9, 10, 11, 12, 13.

 Ibid, Neni 17.

 Ibid, Neni 16.

 Ibid, Neni 20.
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me anë të këtyre rregullave. Megjithatë, me 

gjithë ofrimin e kësaj mundësi për pjesëmarrje, 

në përputhje me nenin 23 paragrafi 3, ofron 

mundësin e diskrecionit për institucionet në 

lidhje me përfshirjen apo refuzimin e 

komenteve. Mirëpo, institucionet duhet të 

ofrojnë një raport të shkruar në lidhje me arsyet 

që e detyrojnë institucionin të marrë një vendim 

në lidhje me përfshirjen apo refuzimin e 

ndërhyrjeve në legjislacion. Një vendim i tillë 

duhet të jetë gjithashtu i qasshëm dhe publik. 

Rregullat kanë përcaktuar rrethana të cilat 

mundësojnë që institucionet mund të 

përjashtojnë mundësin e konsultimit të publikut 

gjatë hartimi të projekt-akteve ligjore, në veçanti 

kur ka të bëjë me proceduar emergjente, 

detyrimeve të pa-negociuara ndërkombëtare, 

kur gjykata zhvleftëson një pjesë të ligjit. Në 

raste të tilla, institucioni duhet të ofroj Këshillit 

të Ministrave të B&H në detaje arsyet e një 

përjashtimi të konsultimit me publikun. Në 

rastet kur ligji procedohet për Kuvend, Këshilli i 

Ministrave duhet të bashkangjes arsyet e 

përjashtimit të konsultimit me publikun. Në 

rastet kur institucioni nuk ofron arsyet e 

përjashtimit të konsultimit me publikun, 

Këshilli i Ministrave mund të mos vendos një 

projekt-akt ligjor në agjendën e vendimmarrjes 

së Këshillit. 

publikut në procesin e përgatitjes së legjisl-

acionit, edhe atë jo vetëm në disa fusha por në 

shumicën e fushave të përgjegjësisë përveç atyre 

në të cilat përjashtohet mundësia e pjesëmarrjes 

së publikut në përgatitjen e legjislacionit. 

 Ibid, Neni 26.

 Ibid, Neni 27.

79

Edhe pse, B&H ka aplikuar por nuk nënshkruar 

akoma Konventën Aarhus, ajo siç u tha më lartë 

nga të gjitha shtetet e rajonit, ka bërë hapat më të 

avancuar  në  pjesëmarrjen  dhe  konsultimin  e

Zhvillimi i avokimit për pjesëmarrje
në përgatitjen e legjislacionit

Për të zhvilluar një avokim në pjesëmarrjen në 

përgatitjen e legjislacionit në Kosovë, grupet e 

interesit duhet të interesohen në rritjen e 

pjesëmarrjes së opinionit publik në vendim-

marrje. 

Fillimisht, çdo përgatitje e legjislacionit duhet ti 

paraprij një procesi të vendimmarrjes ashtu siç u 

tha më lartë, dhe ky proces duhet të jetë 

transparent. 

Meqë kjo nuk ndodhë në Kosovë dhe një proces i 

tillë nuk është i mundur të ndodhë në fazën e 

zhvillimit dhe pjekurisë institucionale dhe 

politike, grupet e interesit duhet të insistojnë në 

krijimin e praktikave të ndryshme dhe krijimin e 

bazave ligjore që mundësojnë pjesëmarrjen në 

këtë proces.

Ekziston një dallim qenësor në mes të bashkë-

vendimmarrjes dhe pjesëmarrjes në procesin e 

përgatitjes së legjislacionit. Në pjesëmarrjen e 

përgatitjes së legjislacionit, është vet institucioni 

( Qeveria / Kuvendi )  që  definon  problemin, 
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përcakton afatet kohore dhe mënyrën e 

pjesëmarrjes. në rast të bashkë-vendimmarrjes, 

të dy palët në proces, institucioni dhe grupi i 

interesit së bashkë përcaktojnë përmbajtjen e 

legjislacionit dhe bashkëpunojnë në gjetjen e 

formulave të nevojshme për shoqërinë të 

përcaktuara në legjislacioni. 

Në vende si Kanada, Finlanda dhe Holanda janë 

përcaktuar format e pjesëmarrjes së grupeve të 

interesit në vendimmarrje institucionale. Në 

Holandë, në viti 2001 është themeluar “Byroja e 

Ekspertëve për Vendimmarrje Inovative” 

(“Expertise Bureau for Innovative Policy-

making”). Detyrat kryesore të kësaj zyre kanë të 

bëjnë me grumbullimin e njohurive dhe 

informacioneve nga fusha e zhvillimit të 

politikave vendimmarrëse, duke përfshirë edhe 

nevojat legjislative. Faqja elektronike e kësaj 

byroje vepron në atë mënyrë që ajo mundëson 

një takim virtual në mes të institucioneve 

qendrore dhe lokale me qytetarët.  

Konkluzionet dhe rekomandimet
Konkluzione

Sigurimi i qasjes në informacione publike, 

pjesëmarrja në procesin e nxjerrjes së 

legjislacionit dhe pjesëmarrja aktive në procesin 

e vendimmarrjes janë disa nga shembujt më të 

mirë të transparencës së administratës publike. 

Transparencë, pjesëmarrje në vendimmarrje 

dhe konsultimi me grupet e interesit nuk kanë 

shënuar ndryshim përkundër ndryshimit të 

Rregullores së Punës së Qeverisë dhe miratimit 

të legjislacionit të ri pas shpalljes së pavarësisë.

Cilësia e projekt-akteve ligjore dhe adoptimi i 

tyre me nevojat shoqërore janë dy nga kushtet 

thelbësore të cilat ndikojnë në funksionimin e 

hapur të administratës publike. 

E drejta në sigurimin e informacioni nga 

veprimtaria e institucioneve publike është një 

nga shtyllat kryesore të sigurimit të transp-

arencës së institucioneve të Republikës së 

Kosovës.

Qasja në informacione dhe pjesëmarrja në 

procesin e krijimit të legjislacionit përbën 

mekanizmin më funksional të kontrollit 

demokratik që mund ti bëjnë qytetarët 

institucioneve të Republikës së Kosovës

Përgatitja e legjislacionit pa pjeesëmarrjen e 

grupeve të interesit dhe subjektëve të interesuar 

ngulfat transparencën dhe shkakton pasiguri 

juridike, ulje të cilësisë së përmbajtjes së ligjit etj.

 Shih faqen elektronike të kësaj byroje në: http://web.mit.edu/dusp/etpp/content/projects/index.html 81
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Qeveria duhet të miratoj akt të veçantë ligjor 

që sigurojnë pjesëmarrjen e grupeve të 

interesit në përgatitjen e legjislacionit, në 

veçanti në fushat e përgjegjësisë kur 

pjesëmarrja është e domos-doshme;

Qeveria e Republikës së Kosovës duhet të 

amandamentoj rregulloren e Punës së 

Qeverisë duket parashikuar rolin e 

Ministrisë së Integrimeve Evropiane në 

përgatitjen dhe kontrollimin e legjislacionit 

nga këndi i përafrimit të legjislacionit vendor 

me atë të BE-së;

Në një periudhë të shkurtër, Qeveria duhet të 

miratoj Ligjin për Qeverinë ashtu që 

përgatitja e legjislacionit, format dhe 

metodologjia të jenë të përcaktuara me ligj. 

Në veçanti, të parashikohet pjesëmarrja e 

publikut/grupeve të interesit;

Rregulloja e punës së Qeverisë duhet të 

siguroj pjesëmarrjen e qytetarëve/grupeve të 

interesit në përgatitjen e legjislacionit që në 

fazat e parë të përgatitjes së tij.

Të bëj shpalljen e draft ligjeve në formë 

elektronike të vitit 2011 në një numër të 

ministrive siç është ajo e Ambientit, 

Transportit, Kulturës, Energjisë, Ekonomisë, 

Financave;

Të pranoj komentet nga palët e interesuar 

brenda afatit 60 ditorë dhe të mbaj sesione të 

hapura të diskutimit mbi komentet e 

pranuara në draft-ligjet;

Rekomandimet për Qeverinë
e Republikës së Kosovës:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

të siguroj bazë të qëndrueshme ligjore që i 

detyron komisionet parlamentare të 

debatojnë publikisht çdo akt juridik të 

miratuar nga ky institucion dhe jo vetëm në 

bazë të diskrecionit të tyre;

Komisionet Parlamentare duhet të sigurojnë 

mundësi të pjesëmarrjes së grupeve të 

interesit dhe qytetarëve në përgatitjen e 

legjislacionit në Republikën e Kosovës;

të përmirësoj nivelin e informimit publik dhe 

të disponimit të draft-ligjeve nga grupet e 

interesit dhe qytetar të cilat duan të 

informohen paraprakisht me aktet ligjore që 

përgatiten;

të iniciojnë dhe vendosin presionin e 

mjaftueshëm mbi institucionet e Kosovës për 

të siguruar ndryshimin e legjislacionit që 

siguron pjesëmarrjen e tyre në përgatitjen e 

legjislacionit në degën ekzekutivit dhe në 

degën e legjislativit;

në kuadër të organizatave që ato bëjnë pjesë, 

apo vet organizatat duhet kërkojnë 

pjesëmarrje në përgatitjen e legjislacionit;

të përgatisin propozime konkrete për 

ndryshimin e legjislacionit dhe nevojave për 

krijimin e legjislacionit të ri çdo herë kur 

vërejnë një nevojë të tillë dhe në veçanti para 

përgatitjes së agjendës legjislative të Qeverisë 

së Kosovës.

Rekomandimet për Kuvendin
 e Republikës së Kosovës:

1)

2)

3)

Rekomandimet për grupet e 
interesit dhe organizatat tjera:

1)

2)

3)
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Tabelë e pjesëmarrjes së grupeve të interesit dhe organizatave në 
përgatitjen e legjislacionit në degën e ekzekutivit të Kosovës

Emri i ministrisë Nr i ligjeve në përgatitje 
për vitin 2011

Numri dhe Organizata pjesëmarrëse

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 3 2 (OEK/AmCham)

Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale

4 0

Ministria e Ekonomisë dhe
 Financave

2 0

 Janë marrë shembull vetëm ministritë të cilat për nga natyra e punës dhe përgjegjësive që kanë do të duheshin të ishin të hapura ndaj 

gjitha palëve të interesuara.
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