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1. Përmbledhje Ekzekutive 

 

Institituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në kuadër të programit Qeverisja e Mirë, ka filluar me 

procesin e monitorimit të punës së Qeverisë në fusha që ndërlidhen me politikbërjen, 

vendimmarrjen dhe zbatimin e ligjit në fushat e sundimit të ligjit, qeverisjes së mirë dhe të 

drejtat dhe liritë e njeriut.  

Vlerësimi i punës së Qeverisë do të bazohet në metodologji të vlerësimit të zbatimit të 

programit të Qeverisë përmes monitorimit sistematik të përmbushjes së objektivave të 

përcaktuara në programin e Qeverisë, agjendën legjislative, planin strategjik, dhe dokumenteve 

tjera që lidhen me agjendën evropiane të Republikës së Kosovës.  

Qeveria Kurti II është votuar në Kuvendin e Kosovës më 22 mars 2021, pas zgjedhjeve të 14 

shkurtit 2021. Që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, qeveria Kurti II në bazë të votës 

popullore është ndër qeveritë me legjitimitet të plotë.  Grupi parlamentar i Lëvizjës 

Vetvendosje (partisë në pushtet) numëron 59 deputetë duke i siguruar një shumicë solide për 

të shtyrë përpara programin e Qeverisë por edhe agjendën legjislative, duke marr për bazë edhe 

koalicionin më partitë që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë në Kosovë 

Një ndër premtimet kryesore të qeverisë Kurti II në fushën e sundimit të ligjit dhe qeverisjes 

së mirë si gjatë fushatës parazgjedhore ashtu edhe pas formimit të Qeverisë janë lufta kundër 

krimit të organizuar dhe korrupsionit, qeverisje me duar të pastra, çkapja e shtetit, procesi i 

vettingut, konfiskimi i pasurisë së pajustifikueshme, etj.  

Përderisa Qeveria Kurti II ka rritur kërkesën e publikut  dhe pritshmërinë e qytetarëve për 

sundim të ligjit, qeverisje të mirë, qeverisje më duar të pastra, çkapje të shtetit dhe trajtim të 

barabartë para ligjit për të gjithë qytetarët e Kosovës, 100 ditëshi i parë i qeverisjes jo gjithëherë 

ka reflektuar me këto vlera të proklamuara.  

Qeveria Kurti II ka marrë veprime në emër të çkapjes së shtetit për të përmbushur edhe pritjet 

e qytetarëve.  Sidoqoftë, në bazë të këtij Raporti del se legjitimitetin e marr nga vota popullore 

për të qeverisur nuk është përkthyer edhe në respektim të parimit të legalitetit gjatë proceseve 

të vendimmarrjes.  Gjatë 100 ditëve të qeverisë Kurti II, në shumë raste nuk është respektuar 

Kushtetuta, ligji dhe procedura në procesin e shkarkimit të zyrtarëve të lartë publik, që zbeh 

qëllimin e mirë të proklamuar në Plan Program sikurse  cenon besimin për qeverisje të bazuar 

në ligj dhe procedurë. 

Ndër pikat e dobëta të Qeverisë Kurti II mbetet mungesa e planifikimit dhe caktimit të 

prioriteteve në pajtim me agjendën evropiane dhe procesin e integrimit evropian.  Agjenda 

legjislative e cila ka përcaktuar miratimin e 191 ligjeve brenda vitit 2021 është një plan 

ambicioz i cili në praktikë është e pamundur të realizohet. Kur kanë kaluar gjashtë muaj të vitit 

2021, nga 191 ligje të parapara për miratim gjatë vitit 2021 deri më tani në Kuvend është 

miratuar vetëm një ligj, ndërkaq një ka kaluar në shqyrtim të parë. 

Sa i përket sistemit të drejtësisë, Qeveria Kurti II prioritet i ka kushtuar proceseve të 

rëndësishme si vettingu dhe konfiskimi i pasurisë së pajustifikueshme, të cilat nëse do të 

realizohen në pajtim me parimet kushtetuese do të kanë ndikim në përmirësimin e integritetit 

të sistemit të drejtësisë por edhe në arritjen e rezultateve konkrete në konfiskimin e pasurisë së 

pajustifikueshme.  
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Sidoqoftë, qeveria Kurti II nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur procesit të miratimit të 

Strategjisë së Sektorit të Drejtësisë, proces ky i rëndësisë jetike për t’i dhënë drejtim 

përmirësimit të integritetit, pavarësisë, transparencës dhe llogaridhënies së sistemit gjyqësor 

dhe prokurorial.  Ky proces, siç është vlerësuar edhe nga BE dhe partnerët ndërkombëtarë, do 

të duhej të ishte prioritet i çdo qeverie për të përmbullur procesin e reformave në sistemin e 

drejtësisë.  

Një ndër pikat më të dobta të qeverisë Kurti II mbetet mungesa e transparencës dhe 

llogaridhënies.  Legjitimiteti dhe besimi i fituar nga vota popullore në një shoqëri demokratike 

që bazohet në parimet e sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mirë duhet të përkthehet në 

transparencë dhe llogaridhënie të shtuar. Kryeministri Kurti dhe partia që udhëheq me qeverinë 

kanë pasur pjesëmarrje mediale jashtëzakonisht të gjërë në kohën sa kanë qenë në opozitë, ku 

nuk ka munguar interaktiviteti dhe debati me publikun, mediat dhe shoqërinë civile.  Sidoqoftë, 

kjo qasje ka pësuar ndryshim drastik nga koha kur Kryeministri Kurti dhe Lëvizja Vetvendosje 

kanë ardhur në pushtet, duke e bazuar komunikimin me publikun dhe mediat kryesisht përmes 

rrjeteve sociale.    
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2. Hyrje 

Instituti i Kosovës për Drejtësi në kuadër të programit të saj Qeverisja e Mirë, ka filluar 

monitorimin e zbatimit të Programit të Qeverisë në fusha specifike. Për shkak të qasjes dhe 

fokusit që ka IKD, fillimisht monitorimi do të bëhet vetëm në fushën e Sundimit të Ligjit, 

Qeverisje së Mirë, Të Drejtave të Njeriut, duke aplikuar një qasje gjithëpërfshirëse të 

agjendës evropiane në zbatim të programit të Qeverisë. 

Monitorimi do të bëhet duke u bazuar në një metodologji të vlerësimit të zbatimit të 

programit të Qeverisë nëpërmjet monitorimit të programit vjetor të punës së Qeverisë, 

Programit Legjislativ, Planit Strategjik, në fushat e përmendura më lartë. Kjo do të bëhet 

duke vlerësuar në baza ditore institucionet relevante të fushave të specifikuara më lartë, 

vlerësimin e vendimeve të marra nga ana e Qeverisë, miratimi i akteve ligjore dhe 

nënligjore, ndërlidhja e tyre me programin dhe agjendën evropiane. 

Procesi i montorimit të zbatimit të programit të qeverisë dhe ligjshmërisë së vendimarrjes 

qeveritare do të jetë proces i vazhdueshëm. Ky dokument përmban analizën e 100 ditëshit 

të Qeverisë Kurti II, duke vlerësuar përformancën e qeverisë kundrejt zbatimit të programit 

të saj. 

3. Programi i Qeverisë 

Qeveria e Republikës së Kosovës e dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit është formuar me 22 

mars 2021. Kjo qeveri ka miratuar programin e qeverisë më 7 maj 2021 në mbledhjen e 11-

të të saj. Programi i Qeverisë është dokumenti kryesor që ngërthen në vehte prioritetet e 

paraqitura si vizion të cilin Qeveria e paraqet para qytetarëve, duke u zotuar në zbatimin e 

tij. Programi ka në vehte prioritetet madhore të Qeverisë, duke përfshi edhe një numër të 

zotimeve kyçe që do të zbatohen gjatë qeverisjes.  

Programi i Qeverisë, është i ndarë në tre kapituj me 18 prioritete dhe, sipas vlerësimeve të  

organizatave të Shoqërisë Civile, 165 zotime.1 Katër nga pesë prioritetet e para janë subjekt 

i trajtimit të këtij dokumenti dhe përfshinë: 

• Sundimin e ligjit 

 

• Rendi dhe Siguria Publike  

 

• Qeverisjen e mirë 

 

• Të drejtat e njeriut 

Për të funksionalizuar vizionin dhe zotimet e Qeverisë, administrata shtetërore, bazuar në 

Rregulloren e Zyrës së Kryeministrit2 harton Planin Vjetor të Punës së Qeverisë (PVPQ) 
 

1  EPIK-EU, “Mision i (pa)mundur: Programi i Qeverisë 2021-2025” (Maj 2021). (shih linkun 

https://cdn.website-

editor.net/8a3b242c12494d76b2b60ea75852e5f4/files/uploaded/Mision%2520i%2520%2528pa%2529mundur_

CWEmrWOpQmmpizRPmfm8.pdf ). 
2 Shih nenin 37 pika 1.8 të Rregullore nr.16/2013 për strukturën organizative të zyrës së kryeministrit të plotësuar 

dhe ndryshuar e cila ende nuk është e harmonizuar me ndryshimet ligjore të Administratës Shtetërore/Shërbimit 

Civil. Por, duke u bazuar që funksionet e Zyrave/Departamenteve në kuadër të ZKM, vlerësojmë që Sekretariati 

https://cdn.website-editor.net/8a3b242c12494d76b2b60ea75852e5f4/files/uploaded/Mision%2520i%2520%2528pa%2529mundur_CWEmrWOpQmmpizRPmfm8.pdf
https://cdn.website-editor.net/8a3b242c12494d76b2b60ea75852e5f4/files/uploaded/Mision%2520i%2520%2528pa%2529mundur_CWEmrWOpQmmpizRPmfm8.pdf
https://cdn.website-editor.net/8a3b242c12494d76b2b60ea75852e5f4/files/uploaded/Mision%2520i%2520%2528pa%2529mundur_CWEmrWOpQmmpizRPmfm8.pdf
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për periudhën një vjeçare dhe indikative për dy vitet pasuese. Ideja e këtij dokumenti është 

që të zbatojë vizionin e qeverisë të shprehur në Programin e Qeverisë dhe të njëjtin të lidhë 

me agjendën shtetërore që buron nga marrëveshjet ndërkombëtare, agjenda evropiane dhe 

planifikimi afatgjatë qeveritarë (siç janë strategjitë sektoriale në fuqi, korniza afatmesme e 

shpenzimeve, plani kombëtarë për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit, etj.). 

Si praktikë e deritanishme, çdo qeveri në ardhje miraton Programin e saj dhe për një 

periudhë shumë të shkurtër transferon programin nga një dokument me objektiva madhore 

në një dokument funksional dhe operacional me veprime konkrete në afate të specifikuara 

kohore dhe të buxhetuara. 

Në rastin e Qeverisë Kurti II, siç është deklaruar në shtyp, Zyra për Planifikim Strategjik 

pranë Zyrës së Kryeministrit është obliguar që të koordinojë procesin e hartimit të programit 

të qeverisë. Kjo është një praktikë e re në qeverisjen e Kosovës, pasi që në të kaluarën 

programet e qeverisë, të cilat janë në thelb programe politike, janë harmonizuar me prioritete 

shtetërore pasi janë prezantuar nga spektri politik.  

Praktika e hartimit të programit të qeverisë nga administrata publike nuk ka ndodhur më 

parë pasi që administrata publike nuk është strukturë politike dhe si e tillë duhet trajtuar. 

Administrata publike është mekanizëm për këshillim, funksionalizim, dhe zbatim të 

politikave që burojnë nga të zgjedhurit politik të popullit. 

3.1. Prioritetet e programit të qeverisë 

Siç u përmend më lartë, fokus i këtij dokumenti janë prioritetet e Sundimit të ligjit, 

qeverisjes së mirë, dhe të drejtat e njeriut. Në mungesë të hartimit dhe miratimit të Planit 

Vjetor të Punës së Qeverisë, kjo pjesë e analizës fokusohet në një vlerësim të përgjithshëm 

të PQ për fushat që janë fokus i dokumentit. 

Sundimi i Ligjit:  

Ky kapitull ka pesë prioritete të paraqitura si qasje strategjike e 

fokusit të qeverisë në katër vitet e ardhshme. Këto prioritete janë 

të bazuara në të gjeturat e Rishikimit Funksional të Sektorit të 

Sundimit të Ligjit, iniciativë e Ministrisë së Drejtësisë që nga 

2018 në bashkërendim me partnerët strategjik ndërkombëtar që 

identifikon në qasje analitike të metat e sektorit të sundimit të 

ligjit, dhe adresimit të tyre në një periudhë afatmesme në kuadër 

të strategjisë sektoriale për sundimin e  ligjit. Kjo strategji 

vlerësohet të përcaktojë objektivat strategjike dhe zhvillimore 

për fushën e sundimit të ligjit, e cila do t’i shërbejë rritjes së 

efektivitetit të institucioneve shtetërore në zbatimin e ligjit si dhe përmbushjes së kritereve 

që burojnë nga procesi i integrimeve evropiane. 

Prandaj, mund të vlerësohet se pjesa kyçe e PQ në fushën e sundimit të ligjit është 

vazhdimësi e projeksioneve qeveritare, por gjithashtu ka të inkorporuara edhe pjesë nga 

agjenda e Qeverisë aktuale. 

 
Koordinues i Qeverisë është mekanizmi që bashkërendon punën në hartimin dhe monitorimin e programit vjetor 

të punës së Qeverisë. 

Një pjesë e programit të 

qeverisë në fushën e 

sundimit të ligjit  bazohet 

në rishikimin funksional 

të sektorit të sundimit të 

ligjit.  
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a) Përmirësimi i integritetit të institucioneve të drejtësisë 

Fokus kryesor i këtij nën-objektivi të PQ është reforma në administratën e drejtësisë, duke 

përfshirë edhe ristrukturimin e Ministrisë së Drejtësisë dhe iniciativë parësore është 

përmirësimi i integritetit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve nëpërmjet procesit të vettingut. 

Këto prioritete burojnë nga Rishikimi Funksional i Sektorit të Sundimit të Ligjit, ku 

përfshihet edhe çështja e integritetit të Gjyqësorit apo vettingu. 

b) Reformimi i sistemit të drejtësisë penale, civile dhe 

administrative 

Edhe në këtë nën-objektivë fokus është vazhdimësia e 

planifikimit të reformave të bazuara në agjendën evropiane dhe 

reforma tjera ligjore, përfshirë edhe reformat nga rishikimi 

funksional i sektorit të sundimit të ligjit. Risi specifike në këtë 

nën-objektivë janë legjislacioni për themelimin e mekanizmave 

për konfiskimin e pasurisë së pajustifikuar dhe themelimi i 

mekanizmave për luftimin e krimit të organizuar dhe 

korrupsionit të nivelit të lartë. Për më tepër, përveç themelimit 

të gjykatës komerciale, programi i qeverisë parasheh 

themelimin e gjykatës administrative dhe gjykatës së punës. 

c) Adresimi i gjenocidit dhe krimeve të kryera gjatë 

luftës dhe vlerave të mbrojtura me të drejtë ndërkombëtare 

Në këtë nën-objektivë, Qeveria synon të adresojë çështjet që 

ndërlidhën me krimet e luftës duke ngritur kapacitetet aktuale 

si ato të Prokurorisë Speciale dhe po ashtu duke zhvilluar 

mekanizma shtesë që do të hulumtojnë dhe do të dokumentojnë dhe arkivojnë krimet e 

luftës. Këtë të fundit aspirojnë që ta bëjnë nëpërmjet themelimit të Institutit për Krime të 

Luftës në Kosovë, mekanizëm që ka ekzistuar në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe i 

cili është transferuar në Departament për Drejtësi Tranzicionale dhe Mbështetje për 

Viktimat e Krimit. Risi në këtë nën-objektivë është përgatitja e padisë kundër Serbisë për 

krimet e kryera në Kosovë dhe zhvillimi i një platforme për përllogaritjen e dëmeve 

njerëzore dhe materiale të shkaktuara gjatë luftës. 

d) Përmirësimi i shërbimeve të profesioneve të lira ligjore dhe digjitalizimi i sistemit 

të drejtësisë 

Kjo nën-objektivë nuk paraqet risi pasi që është vazhdimësi e projeksioneve të qeverive të 

kaluara dhe nevojës për ngritjen e kapaciteteve të profesioneve të lira ligjore. Ekziston një 

paqartësi në program që ndërlidhë avokaturën shtetërore me profesionet e lira ligjore, një 

mekanizëm shtetërorë përgjegjës për mbrojtjen e interesave ligjore të Shtetit dhe Qeverisë 

së Kosovës pranë Gjykatave vendore dhe ndërkombëtare duke përfshirë edhe Arbitrazhin. 

e) Parandalimi dhe adresimi i dhunës në familje, ndaj grave dhe në baza gjinore 

Edhe kjo nën-objektivë paraqet veprimet që do të ndërmerren në parandalimin dhe 

adresimin e dhunës në familje si një fenomen në rritje, me theks gjatë periudhës së 

Pandemisë COVID-19. Një paqartësi tjetër e identifikuar është synimi i përfshirjes së 

Prioritete të reja të 

Kurti II janë: 

Konfiskimin e pasurisë së 

pajustifikuar; Themelimi i 

mekanizmave për 

luftimin e krimit të 

organizuar dhe 

korrupsionit të nivelit të 

lartë; 

Themelimi i gjykatës 

administrative dhe asaj të 

punës; 

Përgatitja e padisë 

kundër Serbisë; dhe 

Platformë për 

përllogaritjen e 

dëmeve njerëzore dhe 

materiale të luftës. 
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Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje në Kod Penal. IKD 

vlerëson se, një qasje e tillë nuk do ishte e nevojshme të përfshihet në legjislacion primarë, 

më e pakta në Kod Penal, dhe nëse veç duhet atëherë ato e kanë vendin në Kod të Procedurës 

Penale.   

Rendi dhe siguria publike  

Si pjesë e fokusit të IKD për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të PQ, rendi dhe siguria 

publike ka tri prioritete si qasje strategjike.  

• Parandalimi dhe luftimi i krimit, paraqet synimet për ngritje të kapaciteteve 

humane, ndryshimin e kornizës strategjike dhe ligjore, dhe përmirësimin e 

bashkëpunimit ndërkombëtarë, pa dhënë detaje se si do të bëhet zbatimi i këtyre 

synimeve.  

• Prioriteti i dytë është Rritja dhe ruajtja e sigurisë publike, ku paraqiten synimet 

në kategorizimin e infrastrukturës kritike shtetërore, ngritjen e kapaciteteve të 

sigurisë kibernetike dhe modernizimin e shërbimeve të regjistrimit civil.  

• Ndërsa, tek prioriteti i Forcimit të integritetit të institucioneve të rendit dhe 

sigurisë, qenësore është ndërlidhja me procesin e vetingut në institucionet e rendit 

dhe sigurisë, rritja e integritetit të administratës publike dhe ngritja e kapaciteteve të 

Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policisë. 

Qeverisja 

 Ky objektiv përfshin Planifikimin e integruar si prioritet ku përfshihet zhvillimi i sistemit 

të integruar, qasje analitike e hartimit të politikave dhe ndërlidhje më të mirë me resurset 

financiare. Qenësore në këtë prioritet është rishikimi i Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 

si dokument thelbësor i planifikimit të politikave në sektorët e tjerë.  

Agjenda evropiane, është prioritet tjetër i qeverisjes ku Qeveria synon që të zbatojë 

Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit dhe Agjendën e Reformave Evropiane me synim që të 

përafrohet vendi më BE-në. Fokus i veçantë i Qeverisë tek agjenda evropiane do t’i 

kushtohet Liberalizimit të vizave ku synohet që ky proces të kthehet nga politik në proces 

teknik dhe zotohet të zbatojë rekomandimet me theks në sektorin e sundimit të ligjit. Po 

ashtu Qeveria, në kuadër të agjendës evropiane, synon të rrisë bashkëpunimin rajonal për të 

mundësuar thithjen e fondeve nga sistemi i ri i BE për Instrumentin e para Antarësimit (IPA) 

III. 

Qeverisja efiçiente – si prioritet fokusohet në planifikimin e politikave bazuar në të dhëna, 

vlerësimin e ndikimit të tyre mjedisor, social, dhe ekonomik me qasje të Rregullimit të 

mirë. Po ashtu synohet që të Zvogëlohet barra administrative për biznese dhe qytetarë,  

si dhe qasje më të hapur dhe transparente të Qeverisë nëpërmjet intensifikimit të 

Komunikimit dhe konsultimit të politikave. 

 

4. Programi Legjislativ 
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Programi legjislativ pa dyshim se është njëra nga aspektet më të rëndësishme të çdo qeverie 

për arsye se përmes këtij programi përcaktohen synimet e çdo qeverie për krijimin apo 

ndryshimin e legjislacionit të çdo fushe ministrore, brenda një viti kalendarik. 

Mirëpo, ashtu siç ka ndodhur edhe me qeveritë e kaluara, synimet e Qeverisë të shprehura në 

programin legjislativ nuk kanë rezultuar as për së afërmi me miratime të ligjeve nga Kuvendi 

i Kosovës dhe në këtë mënyrë agjendat legjislative kanë mbetur të pa përmbushura. 

Qeveria “Kurti II” e udhëhequr nga Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, për vitin 2021, në 

programin e saj legjislativ të 7 majit 2021 dhe të ndryshuar më 22 qershor 20213 ka paraparë 

miratimin e 191 projektligjeve. Këto propozime të qeverisë janë edhe planifikimet më të mëdha 

nëse krahasohet me programet legjislative të viteve 2018, 2019 dhe 2020.  

Edhe pse në programin legjislativ të vitit 2018 ishte planifikuar të miratimi i 128 projektligjeve, 

Kuvendi i Kosovës gjatë atij viti kishte miratuar vetëm 66 ligje, në vitin 2019 ishte planifikuar 

që të miratoheshin vetëm 80 projektligje apo 111 projektligje më pak sesa programi legjislativ 

i vitit 2021, mirëpo as kjo agjendë legjislative nuk ishte përmbushur pasi në atë vit Kuvendi i 

Kosovës gjatë tërë vitit kishte miratuar vetëm 36 ligje, ndërsa në vitin 2020 ishte planifikuar të 

miratoheshin 144 projektligje, por Kuvendi i Kosovës gjatë vitit 2020 kishte miratuar vetëm 

17 ligje.   

Programi legjislativ – 

për vitin 

Numri i ligjeve të 

planifikuara 

Numri i 

ligjeve të 

miratuara 

2018 128 66 

2019 80 36 

2020 144 17 

2021 191 1-vazhdon 

 Tabela 1. Zbatimi i programeve legjislative ndër vite. 

 

a) Programi legjislativ sipas dikastereve qeveritare 

 

Në bazë të programit legjislativ rezulton se Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve 

planifikohet të propozojë numrin më të madh të projektligjeve (42), 29 projektligje është 

planifikuar të propozohen nga Ministria e Drejtësisë, 25 të tjera nga Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, ndërsa Ministria e Ekonomisë me katër (4) projektligje, e 

Mbrojtjes me tri (3) dhe ajo e Zhvillimit rajonal me një (1) projektligj të propozuar janë 

dikasteret, të cilat është planifikuar të propozojnë më së paku projektligje. Ndërsa nga Zyra e 

Kryeministrit është planifikuar që propozohen tetë (8) projektligje. 

 

 
3 Programi legjislativ i Qeverisë së Kosovës. (Shih linkun: https://kryeministri-ks.net/ëëp-

content/uploads/2021/06/Programi-Legjislativ-per-Vitin-2021...pdf). (Qasur për herë të fundit më 30.06.2021).  

https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2021/06/Programi-Legjislativ-per-Vitin-2021...pdf
https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2021/06/Programi-Legjislativ-per-Vitin-2021...pdf
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Grafiku 1. Programi legjislativ sipas dikastereve qeveritare. 

 

b) Planifikimi i miratimit të programit legjislativ sipas muajve 

 

Edhe pse Qeveria “Kurti II” sipas planit legjislativ të vitit 2021 ka paraparë që deri më 30 

qershor 2021 të miratojë 39 projektligje, deri më tani është arritur që në Qeveri të miratohen 

vetëm 20 prej tyre, pesë (5) nga të cilat janë marrëveshje me institucione ndërkombëtare, ndërsa 

nga këto propozime, Kuvendi i Kosovës deri më tani ka miratuar vetëm Projektligjin nr.08/L-

002 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr.04/L-123 të procedurës penale i ndryshuar dhe 

plotësuar me Ligjin nr.06/L-091, por që në Kuvend janë dërguar edhe 11 projektligje të tjera4, 

nga të cilat në shqyrtim të parë ka kaluar vetëm njëri nga këto projektligje5 dhe në mënyrë që 

Qeveria ta përmbushë agjendën legjislative deri në fund të këtij viti duhet të miratoj edhe 190 

projektligje.  

Sipas programit legjislativ të Qeverisë “Kurti II”, vetëm gjatë muajve tetor (35) dhe nëntor (36) 

është planifikuar që Qeveria të miratoj 71 projektligje, në muajin qershor 33 projektligje, në 

muajin dhjetor 29 projektligje, 26 të tjera gjatë muajit shtator, 20 në muajin korrik, gjashtë (6) 

në muajin gusht, katër (4) në muajin maj dhe dy (2) projektligje në muajin prill. 

Mirëpo duhet theksuar se edhe pse Qeveria “Hoti” kishte paraparë që gjatë vitit 2020 të bëj 

propozimin e 144 projektligjeve, legjislatura e shtatë (7) kishte miratuar vetëm 16 prej tyre.6  

 
4 Shënim: Këto të dhëna janë nxjerrë nga ëëeb-faqja zyrtare e Kuvendit të Kosovës. (Shih linkun: 

https://www.kuvendikosoves.org/shq/projektligjet-dhe-ligjet/). (Qasur për herë të fundit më 30.06.2021).  
5 Shënim: Në lexim të parë ka kaluar Projektligji nr.08/L-003 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-057 

për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. (Shih linkun: 

https://www.kuvendikosoves.org/Uploads/Data/Documents/Vendimpermiratimneparim_srB2u4v6H4.pdf). 

(Qasur për herë të fundit më 30.06.2021).  
6 Shënim: Legjislatura e VII-të e Kuvendit të Kosovës kishte miratuar 17 projektligje, mirëpo njeri nga to ishte 

propozuar nga deputetet e Kuvendit.  

1
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https://www.kuvendikosoves.org/shq/projektligjet-dhe-ligjet/
https://www.kuvendikosoves.org/Uploads/Data/Documents/Vendimpermiratimneparim_srB2u4v6H4.pdf
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Grafiku 2. Planifikimi për miratimin mujor të planit legjislativ për muajin 2021. 

 

c) Agjendat e programit legjislativ 

 

Nga 191 projektligjet e propozuara të programit legjislativ, rezulton se 78 projektligje apo 

40.83% e tyre janë ndryshime dhe plotësime të ligjeve, të cilat janë në fuqi, ndërsa 33 

projektligje të programit legjislativ apo 17.27% derivojnë nga Agjenda për Reforma Evropiane 

(ERA - II). 

 

Grafiku 3. Bazat e programi legjislativ 2021. 

 

Po ashtu nga numri total i projektligjeve të parapara për tu miratuar në Qeveri për vitin 2021, 

IKD ka gjetur se 118 prej tyre janë projektligje, të cilat kanë qenë pjesë e planit legjislativ të 

vitit 2020 dhe pasi të njëjtat nuk kanë mundur të miratohen gjatë vitit 2020, ato janë përsëritur 

edhe në planin legjislativ të vitit 2021, ndërsa 73 projektligje tjera të propozuara, janë 

projektligje të reja. 

Mirëpo nga këto 73 projektligje të reja, 33 prej tyre janë iniciativa për ndryshim dhe plotësim 

të ligjeve ekzistuese, ndërsa 15 të tjera kanë të bëjnë me marrëveshje ndërkombëtare dhe në 
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këtë mënyrë rezulton se kabineti qeveritar “Kurti II”, ka propozuar 25 nisma të reja ligjore. 

Nga këto 25 projektligje pesë (5) prej tyre janë projektligje të cilat parashihen me Agjendën 

për Reforma Evropiane (ERA - II), të cilat të gjetura të IKD-së tregojnë se nga 191 projektligjet 

e propozuara vetëm 20 nga to apo 10.47% e projektligjeve janë risi e planit legjislativ 2021. 

 

 

Grafiku 4. Projektligjet e reja të parapara me program legjislativ 2021. 

 

5. Zbatimi i Programit të Qeverisë dhe pajtueshmëria me SAA dhe ERA 

 

Qeveria Kurti II në aspektin e legjitimitetit të fituar nga vota popullore në zgjedhjet e 14 shkurt 

2021, ka ngritur kërkesën në publik për qeverisje të bazuar në standardin e respektimit dhe 

promovimit të sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mirë në nivelin më të lartë të mundshëm.  

Pritjet e publikut por edhe të faktorit ndërkombëtar për të përmirësuar integritetin, 

performancën dhe efikasitetin e administratës publike por edhe të sistemit të drejtësisë janë 

jashtëzakonisht të larta, gjithnjë duke u bazuar në ofertën e partisë në pushtet gjatë kohës sa ka 

qenë në opozitë por edhe gjatë fushatës parazgjedhore lidhur me zgjedhjet e 14 shkurtit 2021. 

Planprogrami i Qeverisë Kurti II për vitet 2021-2025 ka përcaktuar ndërmarrjen e një mori të 

masave dhe politikave në drejtim të forcimit të integritetit institucional të sektorit të sundimit 

të ligjit, ngritjes së kapaciteteve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, vazhdimit 

të reformës në drejtësinë penale, civile dhe administrative, adresimit të gjenocidit dhe krimeve 

të kryera gjatë luftës dhe vlerave të mbrojtura me të drejtë ndërkombëtare, përmirësimi i 

shërbimeve të profesioneve të lira ligjore dhe digjitalizimi i sistemit të drejtësisë, parandalimi 

dhe adresimi i dhunës në familje, ndaj grave dhe në baza gjinore, etj. 
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a) Vullneti politik në drejtim të forcimit të integritetit të sundimit të ligjit 

 

Një ndër kërkesat e vazhdueshme të publikut dhe shoqërisë civile në Kosovë në vitet e fundit 

është inicimi i procesit të vettingut në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës.  

Për dallim prej partive politike në të kaluarën, qeveria Kurti II gjatë 100 ditëve të para të 

qeverisjes përmes veprimeve konkrete është duke dëshmuar se ka vullnet për të dërguar para 

procesin e vettingut në sistemin gjyqësor dhe prokurorial. Një vullnet të tillë Qeveria Kurti II 

e ka inkorporuar edhe në Programin Qeverisës.   

Gjatë 100 ditëve të para të Qeverisë është hartuar koncept-dokumenti për zhvillimin e procesit 

të vettingut në sistemin e drejtësisë, i cili është dërguar për komente tek anëtarët e grupit punues 

të themeluar nga Ministria e Drejtësisë. Koncept dokumenti aktual nuk ofron një vizion të qartë 

se cili do të jetë modeli i Veetingut që do të realizohet në Kosovë dhe afate kohore se kur do 

të finalizohet një proces i tillë.  Po ashtu është e rëndësisë së veçantë që një iniciativë e tillë të 

marr besimin e partnerëve ndërkombëtare dhe e njejta të reflektohet edhe në ERA 2.  

IKD rekomandon Ministrinë e Drejtësisë që ky proces të trajtohet me seriozitetin më të lartë të 

mundshëm duke u fokusuar që ky dokument të finalizohet sa më shpejt, por në të njejtën kohë 

përmes këtij dokumenti të qartësohet ideja se si do të zhvillohet procesi i vettingut, duke u 

siguruar që ky proces të kalojë përmes amandamentit kushtetues, ofrimit të garancive 

kushtetuese lidhur me sigurinë juridike dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.  

Në anën tjetër, për t’i dhënë legjitimitet dhe arsyeshmëri procesit të vettingut, e rëndësishme 

është që në koncept-dokument të pasqyrohen qartë dhe në mënyrë koncize problemet me të 

cilat ballafaqohet sistemi i drejtësisë. Drafti aktual i Projekt Koncept-Dokumentit në fjalë, 

ndonëse nuk është përfundimtar, nuk pasqyron as për së afërmi problemet kryesore të sistemit 

të drejtësisë, të cilat arsyetojnë nevojën për sistem të vettingut në sistemin kosovar të drejtësisë.   

Për më tepër IKD i rekomandon Ministrisë së Drejtësisë që arsyetimin lidhur me procesin e 

Vettingut ta bazoj në dokumentet e politikave të rishikimit funksional të sektorit të sundimit të 

ligjit në Kosovë, të cilat veçse kanë marr bekimin dhe miratimin edhe nga KGJK dhe KPK. 

b) Strategjia për Sundimin e Ligjit 

 

Rishikimi Funksional i Sektorit të Sundimit të Ligjit në Kosovë është një ndër projektet më të 

rëndësishme që janë udhëhequr nga Ministria e Drejtësisë që nga paslufta.  Ky projekt, përmes 

ndihmës dhe asistencës së ofruar nga partnerë ndërkombëtarë dhe shoqëria civile, ka bërë 

analizë dhe vlerësim substancial të gjendjes aktuale në sektorin e sundimit të ligjit në fusha që 

ndërlidhen me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, integritetin, llogaridhënien, 

transparencën, qasjen në drejtësi, efikasitetin e sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe çështje të 

tjera që lidhen me të drejtat dhe liritë e njeriut, efikasitetit të mjeteve juridike, bashkëpunimit 

dhe bashkëveprimit mes institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë me shoqërinë civile, drejtësinë 

komerciale, etj.  

KGJK dhe KPK kanë qenë pjesë aktive e këtij procesi në hartimin e 16 dokumenteve të 

politikave, në të cilat janë dhënë rekomandime konkrete për të përmirësuar sektorin e sundimit 

të ligjit si në aspektin ligjor ashtu edhe institucional. 
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Për më tepër, një ndër kërkesat kryesore të partnerëve ndërkombëtarë në takimet zyrtare më 

akterë të sistemit të drejtësisë në Kosovë por edhe përmes adresimeve publike, ka qenë dhe 

mbetet finalizimi i rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit, përmes miratimit të 

Strategjisë së Sektorit të Drejtësisë.  

Ndërkaq, në anën tjetër, Programi i Qeverisë për vitet 2021-2025, Strategjisë së Sektorit të 

Drejtësisë i ka kushtuar vetëm një paragraf, ku thuhet se “sipas gjetjeve të Rishikimit 

Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit, si nismë e Qeverisë së Kosovës e kryer në 

bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtarë dhe akterët e tjerë kryesor të sektorit të 

drejtësisë, do të miratojmë Strategjinë për Sundimin e Ligjit, e cila ka për fokus çështjet e 

drejtësisë.” 

Plan Programi i Qeverisë nuk përcakton afate kohore se kur pritet të miratohet kjo Strategji 

dhe cila do të jetë ndërlidhja e kësaj Strategjie më procese tjera të rëndësishme në aspektin e 

agjendës legjislative, Agjendës së Reformave Evropiane apo edhe objektivave që ka Kosova 

në raport me përmbushjen e kritereve që dalin nga Marrëveshja për Stabilizim Asociim. 

Miratimi i Strategjisë për Sektorin e Drejtësisë duhet të ishte prioritet kyç dhe do të duhej të 

ishte miratuar në 100 ditëshin e parë të qeverisë Kurti II në koordinim dhe bashkëpunim të 

plotë me partnerët ndërkombëtarë dhe shoqërinë civile. 

c) Ligji për Konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme  

 

Në kuptim të avancimit të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Qeveria Kurti II 

ka paraparë miratimin e ligjit për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, që ka për qëllim 

konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikuar, nëpërmjet transferimit të barrës së 

provës te personi i dyshuar. Një iniciativë e tillë është pritur jashtëzakonisht mirë nga publiku, 

duke u konsideruar si mjet efikas për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të 

kundërligjshme. Sidoqoftë, një iniciativë e tillë është marrë me rezerva si nga një pjesë e 

partnerëve ndërkombëtarë ashtu edhe nga një pjesë e shoqërisë civile ku bën pjesë edhe IKD.   

Një iniciativë e tillë e qeverisë Kurti II ka legjitimitet të plotë dhe është nevojë e 

pakontestueshme për të kthyer pasurinë e fituar në mënyrë të kundërligjshme nga secili zyrtar 

i lartë publik, i cili ka keqpërdorur pozitën apo autoritetin zyrtar. Megjithatë, IKD vlerëson se 

Kosova ka një legjislacion jashtëzakonisht të avancuar në sferën e sekuestrimit dhe konfiskimit 

të pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme porse nuk ka gjetur zbatim si rezultat i 

mungesës së vullnetit dhe guximit profesional të sistemit prokurorial dhe gjyqësor në Kosovë.  

Në këtë drejtim, miratimi i një ligji të tillë, pa përfunduar procesi i vettingut dhe pa u forcuar 

integriteti i sistemit prokurorial dhe gjyqësor në Kosovë, nuk ofron garancë se do të kemi 

zbatim të ligjit në mënyrë të drejtë, të pavarur dhe të paanshme. 

Rezervat që IKD ka në raport me këtë iniciativë, e cila nuk kontestohet në asnjë mënyrë në 

raport me qëllimin e mirë, kanë të bëjnë me dyshimet se një ligj i tillë mund të keqpërdoret në 

praktikë për qëllime politike apo të grupeve të interesit për të persekutuar kundërshtarët.   

Në këtë drejtim, IKD rekomandon Qeverinë për të pasur koordinim dhe bashkërendim të plotë 

me partnerët ndërkombëtarë me theks të veçantë për të marr masa që evitojnë pasojat që mund 

të ketë kjo iniciativë ligjore në aspektin e procesit të integrimit evropian.    
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d) Agjenda e integrimit evropian  

Agjenda për Reforma Evropiane ka për qëllim përcaktimin e prioriteteve për përmbushjen e 

obligimeve të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Objektiv parësor i Agjjendës për Reforma 

Evropiane është prioritizimi i fushave në kuadër të MSA-së dhe zbatimi i aktiviteteve konkrete 

për përmbushjen e tyre. Si i tillë, ARE bazohet në prioritetin kyç të Qeverisë së Republikës së 

Kosovës – integrimin në BE. ARE është dokument, i cili duhet të planifikohet dhe dakordohet 

mes Kosovës dhe BE-së,  dhe ai do të duhej të ishte në përputhje me Programin e Qeverisë, 

PKZMSA-në dhe PRE-në. 

Më 19 tetor 2020, Qeveria Hoti ka miratuar prioritetet e fazës së dytë për zbatimin e ERA 2, 

ku ndër të tjera është përcaktuar obligimi i miratimit të planit të veprimit 1 janar 2021-31 

dhjetor 2022, për zbatimin e prioriteteve të ERA 2.  

Qeveria Kurti II në kuadër të plan programit 2021-2025 ka paraparë forcimin dhe avancimin e 

marrëdhënieve kontraktuale me BE-në nëpërmjet zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim 

Asociimit dhe reformave prioritare që sjellin vendin më afër BE-së dhe kontribuojnë në 

konsolidimin institucional dhe zhvillimin socio-ekonomik të vendit.  

Edhe përkundër faktit se miratimi i ERA është proces i ndërlikuar dhe subjekt i dialogut dhe 

dakordimit në mes të qeverisë dhe Bashkimit Evropian, gjatë 100 ditëve të para të qeverisë 

Kurti II, publiku nuk është informuar se cili është qëndrimi zyrtar i qeverisë në pushtet lidhur 

me vendimin e datës 19 tetor 2020, dhe cilat janë prioritet e qeverisë Kurti në raport me ERA. 

Vet fakti se ekziston një proces i rishikimit të ERA 2, mund të nënkuptohet se qeveria Kurti 

nuk pajtohet me prioritet shtetërore të dakorduara në mes të Qeverisë së Kosovës dhe BE-së 

në nëntor të 2020. Prandaj në këtë drejtim, nevojitet qartësim publik i qëndrimit të qeverisë 

Kurti II.  

e) Qeverisja me duar të pastra 

Në tetor të vitit 2018, Raporti i IKD-së theksonte se “Kriminalizimi i skenës politikë në Kosovë 

është bërë një çështje brengosëse në Kosovë, veçanërisht që nga shpallja e pavarësisë së 

Kosovës, duke u shndërruar në një ‘standard’ të qeverisjes. Institucionet më të larta të shtetit 

si Kuvendi e Qeveria, por edhe pushteti lokal nëpër komuna, jo rrallë udhëhiqen nga persona 

me të kaluar kriminale apo që kanë probleme me ligjin. Anëtarët e qeverisë dhe qeverisja nga 

persona me të kaluar kriminale apo që kanë probleme me ligjin padyshim se ulin kredibilitetin 

dhe legjitimitetin në raport me qytetarët dhe cenojnë rëndë vlerat dhe parimet të cilat i 

promovon Kushtetuta e Kosovës”. Qeverisja me duar të pastërta përkthehet në qeverisje nga 

persona, të cilët nuk kanë problem me ligjin, qoftë në kuptim të aktakuzave aktive apo 

aktgjykimeve të formës së prerë.  

Sa i përket aktakuzave aktive, secili person gëzon të drejtën që të prezumohet i pafajshëm 

derisa fajësia e tij të konstatohet me një aktgjykim të formës së prerë. Por se, qeverisja me 

persona të cilët kanë aktakuza aktive dërgon mesazh negativ tek qytetarët, kur këta të fundit 

shohin skena ku ministrat paraditen e kalojnë në Gjykatë, ndërsa pasdite marrin vendime të 

rëndësishme publike. Në anën tjetër, mbajtja e pozitave qeveritare nga personat, të cilët kanë 

aktakuza aktive krijon edhe dyshimin tek publiku mbi drejtshmërinë e vet procesit gjyqësor me 

të cilin qeveritarët përballen.  
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Para ardhjes në qeveri, njëra prej kritikave të partisë tanimë në pushtet ishte qeverisja me 

njerëz, të cilët kanë probleme me ligjin. Gjatë vitit 2018, VV kishte vlerësuar se qeverisja në 

Kosovë ka ndërtuar standard të qeverisjes përmes njerëzve të akuzuar për korrupsion.  

Në kritikë ndaj ish-Qeverisë Haradinaj, ish-deputetja e VV-së, tani Ministre e Drejtësisë, 

Albulena Haxhiu, shkruante se “Kryeministri Haradinaj sot paska thënë se nuk do të 

shkarkohen ministrat që kanë aktakuza për korrupsion dhe pikërisht sot në mbledhjen e 

Qeverisë ai përkrahu ndryshimet në Kodin Penal që kanë për qëllim largimin nga postet publike 

të zyrtarëve që kanë aktakuza për korrupsion! Korrupsioni nuk luftohet kështu. Jo me Qeveri 

të korruptuar dhe jo me hipokrizi dhe hedhje hi syve të qytetarëve. Shteti i së drejtës e 

liberalizimi i vizave bëhet vetëm me njerëz të pa korruptuar e të ndershëm! ”.  

Përkundër këtyre zotimeve, edhe Qeveria Kurti është përbërë nga njerëz, të cilët kanë probleme 

ose kanë pasur probleme me ligjin. Liburn Aliu, është ministri i Qeverisë Kurti, i cili këto 100 

ditë ka qeverisur duke pasur aktakuzë aktive për korrupsion. 

Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Liburn Aliu akuzohet për veprën 

penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, e cila aktakuzë është hudhur nga 

Gjykata e shkallës së parë më 14 qershor 2021. Përkundër faktit se ministri Aliu ka pasur një 

aktakuzë aktive, ai nuk ka dhënë dorëheqje apo nuk është shkarkuar, qoftë edhe para se të 

hudhej nga shkalla e parë aktakuza ndaj tij.  

Më 1 prill 2021, Qazim Rrahmani u emërua në pozitën e zëvendësministrit të Financave, 

përkundër faktit se ai paraprakisht ishte i dënuar për korrupsion, përkatësisht për “keqpërdorim 

të pozitës apo autoritetit zyrtar”. Për dallim nga ish-kolegët e tij ministra, Rrahmani dha 

dorëheqje pas pesë (5) ditëve.  

Në anën tjetër, numri 1 i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila ka 

një aktakuzë aktive për korrupsion, përkatësisht për veprën penale “keqpërdorim i detyrës apo 

autoritetit zyrtar”. Kjo aktakuzë ndërlidhet me pretendimet e prokurorisë për keqpërdorime me 

rastin e privatizimit të distribucionit të shpërndarjes së Korporatës Energjetike të Kosovës. 

Përkundër kësaj, Kusari-Lila është duke vazhduar udhëheqjen e Grupit Parlamentar të VV-së. 

Edhe deputetja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Jetmirë Vrenezi, është duke u përballur 

me një aktakuzë për “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Përkundër kësaj, ajo është 

duke vazhduar të mbajë pozitën e deputetes së Kuvendit të Republikës së Kosovës.  

Kjo qasje e Qeverisë Kurti tregon për vazhdimësi të praktikës së keqe të instaluar në Kosovë 

tash e disa vite, ku personat, të cilët kanë probleme me ligjin mbajnë poste të larta qeveritare. 

Mos reagimi i Qeverisë Kurti përballë personave të tillë paraqet shkelje të premtimeve të 

vazhdueshme të VV-së se qeverisja e tyre do të jetë “me duar të pastërta”. Për më tepër, kjo 

qasje e aplikuar tani në qeveri, i’a humb kuptimin edhe kritikave që partia në pushtet kishte 

dhënë gjatë kohës sa kishte qenë në opozitë.  

Qasja e Kryeministrit Kurti dhe partisë në pushtet, duke i promovuar në pozita të rëndësishme 

personat, të cilët janë të akuzuar për vepra penale korruptive ul besimin e publikut por edhe të 

partnerëve ndërkombëtarë në zotimin e tij për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të 

organizuar. Praktika e instaluar ndër vite kur ministrat dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës 

kalojnë gjysmën e ditës në gjykatë të akuzuar për korrupsion dhe gjysmën tjetër të ditës duke 

marr vendime në interes të qytetarëve të Kosovës duhet të ndërpritet. Ofrimi i mbështetjes 

institucionale dhe politike për persona të akuzuar për korrupsion cenon rëndë parimet e 
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sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mirë, dhe mesazh politik drejtë vazhdimit të kultivimit të 

kulturës së pandëshkueshmërisë. 

 

6. Vlerësim i vendimmarrjes së Qeverisë nga aspekti e adresimit të kërkesave që 

dalin nga Raporti për Kosovën 2020 

a)  Rekomandimet e raportit për Kosovës që dalin nga pjesa e sundimit të ligjit  

Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2020 ka identifikuar disa çështje për 

sektorin e sundimit të ligjit,  të cilat nga ana e Qeverise duhet të jenë prioritete të adresimit për 

vitin 2021. 

1. Në kuadër të profesioneve të lira Raporti për Kosovën ka rekomanduar që 

përmbaruesve privat duhet t'u jepet qasje e lehtë në regjistrat publik që kanë të bëjnë me punën 

e tyre, gjithashtu duhet të shtohen përpjekjet e Qeverise për ta rritur ndërgjegjësimin e 

qytetarëve dhe institucioneve për mundësinë e dërgimit të rasteve tek përmbaruesit privatë. 

Gjatë periudhës 100 ditore Qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Drejtësisë nuk ka 

ndërmarrë ndonjë veprim në drejtim të adresimit të këtij rekomandimi në raport me 

Përmbaruesit Privat.  

2. Raporti rekomandon që gjatë vitit 2021 Kosova të finalizojë punën në Rishikimin 

Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit dhe të hartojë  

një strategji gjithëpërfshirëse sektoriale që synon forcimin e 

pavarësisë, paanësisë, integritetit, llogaridhënies, si dhe 

kapacitetit të përgjithshëm të gjyqësorit dhe prokurorisë, me 

një fokus specifik në luftimin e korrupsionit dhe krimit të 

organizuar. Qeveria e Kosovës ka adresuar këtë 

rekomandim, duke planifikuar hartimin e Strategjisë 

Sektoriale e Drejtësisë në kuadër të Planit të 

Dokumenteve Strategjike 2021-2023, gjithashtu Ministria e Drejtësisë ka hartuar draftin 

e parë të koncept dokumentit për zhvillimin e procesit të vetingut në sistemin e drejtësisë. 

3. Gjithashtu raporti për Kosovën përcakton qe Kosova duhet të shtojë përpjekjet për të 

zvogëluar grumbullin e rasteve të pazgjidhura, duke përfshirë përdorimin e mjeteve alternative 

të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe në veçanti të 

ndërmjetësimit, përdorimi i të cilave duhet të financohet 

dhe promovohet siç duhet. Qeveria e Kosovës ne 

periudhën 100 ditore nuk ka marrë asnjë veprim për të 

adresuar këtë rekomandim. Ndërmjetësimi në Kosovë 

vazhdon të mos jetë prioritet edhe i kësaj qeverie. Në 

regjistrin e ndërmjetësuesve vazhdojnë të mbesin 180 

ndërmjetësues, regjistri nuk është përditësuar viteve të 

fundit dhe shumë nga ndërmjetësuesit janë pasiv. 

Licencimi i fundit i ndërmjetësuesve është realizuar në vitin 2016, kurse ndryshimet e 

tarifës së ndërmjetësuesve edhe pse janë përgatitur me ndihmën e projekteve të USAID, 

ato mbeten të aprovuara nga Ministria e Drejtësisë. 

Ministria e Drejtësisë ka hartuar 

draftin e parë të koncept 

dokumentit për zhvillimin e 

procesit të vetingut në sistemin e 

drejtësisë. 

Nuk ka përpjekje për të 

zvogëluar Backlogun, duke 

përfshirë përdorimin e 

mjeteve alternative të 

zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve. 
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4. Të forcojë efikasitetin e regjimit të konfiskimit, duke promovuar përdorimin sistematik 

të konfiskimit të zgjeruar dhe 'të rregullt' nga prokuroria dhe policia, me krijimin e një fondi 

konfiskimi dhe me përmirësimin e procesit të shitjes së pasurive të sekuestruara dhe të 

konfiskuara të menaxhuara nga Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të 

Konfiskuar (AAPSK). Qeveria ka aprovuar koncept-dokumentin për çështjen e pasurisë 

së fituar në mënyrë të pajustifikueshme. Raporti sa i 

përket çështjes në fjalë, ka rekomanduar fuqizimin e 

konfiskimit sipas normativës ligjore aktuale, ndërsa 

hapi i ndërmarrë nga Qeveria ka qenë nxjerrja e 

koncept-dokumentit të ri, i cili e ndryshon konceptin e 

konfiskimit në Kosovë, kurse nuk ka veprime të 

ndërmarra në lidhje me krijimin e fondit të konfiskimit 

dhe përmirësimin e procesit të shitjes së pasurive të 

sekuestruara dhe të konfiskuara të menaxhuara nga 

AAPSK. 

b)  Raporti për Kosovën adreson çështje lidhur me disa ligje të cilat janë pjese e 

sektorit të sundimit të ligjit  

5. Raporti për Kosovën vlerëson se Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave 

përcakton qartë se vepra e ndërlidhur penale nuk ka 

nevojë të provohet për të imponuar një dënim për 

pastrimin e parave, ky parim mbetet ende i paqartë si për 

gjyqtarët ashtu edhe për prokurorët. Si rezultat, shumë 

raste të pavarura të pastrimit të parave janë hedhur 

poshtë nga Prokuroria Speciale. Në këtë drejtim 

Qeveria e Kosovës për këtë periudhe kohore nuk ka 

adresuar ndonjë iniciativë për të adresuar këto 

gjetje. Ndryshimi i Ligjit për Parandalimin e 

Pastrimit të Parave nuk është pjesë e Programit legjislativ për vitin 2021. Qeveria në 

planin strategjik ka planifikuar rishikimin e Planit të Veprimit për zbatimin e 

Strategjisë Kundër Ekonomisë Joformale dhe Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe 

Financimit të Terrorizmit 2019-2023. 

6. Raporti për Kosovën rekomandon që Ligji për Parandalimin e Konflikteve të 

Interesit, i rishikuar në vitin 2018, duhet të zbatohet 

plotësisht nga autoritetet. 659 zyrtarë të lartë publik 

ende zënë dy ose më shumë poste, ku disa zyrtarë 

mbajnë deri në pesë poste njëkohësisht, në shkelje të 

drejtpërdrejtë të ligjit. Qeveria e Kosovën në 

periudhën 100 ditore nuk e ka adresuar këtë 

rekomandim gjithashtu ka vazhduar me shkeljen e 

Ligjit për Parandalimin e Konflikteve të Interesit në 

rastin e emërimit zyrtarëve të lartë publik (rasti Albert Zogaj). 

7. Sa i përket Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve Raporti për Kosovën rekomandon 

miratimin e legjislacionit sekondar që detajon procedurën për trajtimin e rasteve të 

sinjalizimit, duke vlerësuar se forcimi i mekanizmave të sinjalizimit dhe kërkesa e mbrojtjes 

së tyre mbeten ende të zbatohen në praktikë. Qeveria e Kosovës ka adresuar këtë 

Si pasojë e mungesës se 

efikasitetit  të sistemit gjyqësor 

dhe prokurorial për të realizuar 

konfiskimin e pasurisë së fituar 

me vepër penale, Qeveria inicion 

ndryshimin e konceptit të 

konfiskimit! 

Paqartësitë e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në trajtimin e 

rasteve të pastrimit të parave, 

mbesin të pa adresuara nga 

Qeveria në ndryshimet ligjore.  

Qeveria vazhdon me emërimin e 

zyrtarëve të lartë publik në 

kundërshtim me Ligji për 

Parandalimin e Konflikteve të 

Interesit. 
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rekomandim dhe më 06 maj 2021 ka miratuar Rregulloren për Përcaktimin e 

Procedurës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të Sinjalizimit. 

c)  Raporti për Kosovën rekomandon adresimin e çështjeve për të drejtat e 

njeriut për vitin 2021 

8. Raporti për Kosovën rekomandon se Kosova duhet të rivlerësojë dhe forcojë efikasitetin 

dhe efektivitetin e mekanizmave për koordinimin dhe zbatimin e politikave dhe strategjive të 

të drejtave të njeriut dhe duhet të forcohet roli i zyrtarëve kundër diskriminimit në ministri 

dhe komuna. Qeveria e Kosovës ka adresuar këtë rekomandim duke parashikuar 

përpilimin e Planit për promovimin e të Drejtave të Njeriut në kuadër të Planit të 

Dokumenteve Strategjike 2021-2023.   

9. Të forcojë zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore dhe të ndërmarrë veprime konkrete për 

të siguruar funksionimin e strehimoreve për viktimat 

e dhunës me bazë gjinore. I njëjti është pjesë e 

programit qeverisës, me saktësisht, adresimi i kësaj 

dhune, hartimi i politikave kundër dhunës, 

funksionalizimi i mekanizmave kundër dhunës, dhe 

organizimi fushata vetëdijësuese për publikun për 

parandalimin e saj. Dhuna në familje, ndaj grave dhe 

në baza gjinore është një nga problemet më serioze 

në vend, gjë që flet për rëndësinë e marrjes së masave kundrejt saj. Në mbledhjen e 16-të, 

qeveria morri vendim për tërheqjen e Projektligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga 

Dhuna në Familje dhe në Baza Gjinore.  

10. Raporti për Kosovën rekomandon miratimin e 

Strategjisë për Kthim dhe Komunitete dhe të sigurojë zbatimin 

e duhur të Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe 

Ashkali  në shoqërinë e Kosovës 2017-2021. Qeveria e 

Kosovës ka adresuar këtë rekomandim në Programin 

Qeverisës, duke planifikuar kompletimin e kornizës ligjore 

dhe strategjike nëpërmjet hartimit të Strategjisë për 

Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve 

dhe Anëtarëve të tyre, koncept dokumentit për personat e 

zhvendosur dhe hartimin e Ligjit për Personat e 

Zhvendosur.  

 

7. Vlerësim i vendimmarrjes së Qeverisë në raport me Komisionet dhe 

mekanizmat e pavarura 

 

a) Organi shqyrtues i prokurimit publik 

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) OSHP është organ i pavarur administrativ, autoritet 

publik dhe organizatë buxhetore, i cili i nënshtrohet Ligjit për Administratë. OSHP-ja është 

përgjegjëse për kryerjen e funksioneve që i janë caktuar sipas ligjit për Prokurim Publik në 

Kosovë dhe Ligjit për Procedurën për dhënien e koncesioneve lidhur me trajtimin e ankesave 

në relacion me këto ligje.  

Qeveria tërheq Projektligjin për 

Parandalimin dhe Mbrojtjen nga 

Dhuna në Familje dhe në Baza 

Gjinore nga Programi legjislativ i 

vitit 2021. 

Për mbrojtjen dhe 

promovimin e të drejtave të 

Komuniteteve dhe anëtarëve 

të tyre do te hartohet strategji 

kurse statusi i personave të 

zhvendosur do të rregullohet 

me ligj të veçantë. 
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Sipas ligjit, Qeveria i propozon Kuvendit së paku dy kandidatë për pozitën e lirë të kryetarit të 

OSHP-së dhe së paku dy kandidatë për secilën pozitë të lirë të anëtarëve të OSHP-së, të paktën 

90 (nëntëdhjetë) ditë para skadimit të mandatit të 

kryetarit dhe anëtarëve aktualë. Kuvendi emëron 

kryetarin dhe secilin anëtarë të OSHP-së, bazuar në 

rekomandimin e dhënë nga një organ përzgjedhës i 

pavarur. Organi përzgjedhës i pavarur interviston, 

vlerëson dhe klasifikon me pikë kandidatët bazuar në 

meritë. Kuvendi emëron kandidatët me pikët më të 

larta për pozitën e kryetarit dhe për secilën pozitë të 

lirë të anëtarëve të OSHP-së. Në çdo rast, organi 

përzgjedhës i pavarur ia dorëzon Kuvendit listën e 

plotë të kandidatëve të vlerësuar.  

Organi përzgjedhës i pavarur, themelohet nga Kuvendi dhe përbëhet prej tre gjyqtarëve të 

emëruar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës.  

Raporti për Kosovën rekomandon qe të sigurohet që OSHP-ja është plotësisht operacionale. 

Kryetarit dhe anëtarëve te Bordit te Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik iu kishte skaduar 

mandati më 30 mars 2021 dhe që nga atëherë është jofunksionale. Qeveria e Kosovës kishte 

adresuar rekomandimin nga raporti i progresit dhe më 25.05.2021, ka shpall konkursin 

për përzgjedhjen e kryetarit dhe dy (2) anëtarëve të Organit Shqyrtues të Prokurimit 

Publik (OSHP), kurse në mbledhjen e mbajtur më 22 qershor 2021, ka emëruar 

Komisionin Përzgjedhës për rekomandimin e kandidatëve për kryetar dhe dy (2) anëtarë 

të Bordit të Organit Shqyrtues të Prokurimit.   

b) Komisioni rregullativ i prokurimit publik 

KRPP është agjenci e pavarur rregullatorë, përgjegjëse për zhvillimin, funksionimin dhe 

mbikëqyrjen e përgjithshme të sistemit të prokurimit publik në Kosovë. 

Bordi i KRPP-së përbëhet prej tre (3) anëtarëve. Anëtarët 

e KRPP-së emërohen për një mandat prej 5 (pesë) vjeçar 

pa të drejtë riemërimi. Kryetari dhe anëtarët e KRPP-së 

propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga Kuvendi.  

Qeveria e Kosovës ende nuk ka filluar procedurat e 

plotësimit të Bordit të KRPP-së edhe pse mandati i dy 

anëtarëve ka përfunduar më 3 gusht 2020. Anëtarët 

me mandat të skaduar vazhdojnë të ushtrojnë 

funksionin e tyre bazuar në dispozitat ligjore të cilat ju 

lejojnë ushtrimin e funksionit deri në zgjedhjen e 

anëtarëve të rinj. 

 

 

 

OSHP jofunksionale që nga 30 

marsi 2021.  

Qeveria ka filluar veprimet në 

drejtim të funksionalizimit të 

OSHP-së, përmes hapjes së procesit 

të emërimit te anëtarëve të Bordit të 

Organit Shqyrtues të Prokurimit 

Publik. 

Dy anëtar të KRPP vazhdojnë 

ushtrimin e funksionit të tyre me 

mandat të skaduar nga data 3 gusht 

2020.  

Ligji mundëson ushtrimin e 

funksionit edhe pas skadimit te 

mandatit deri në zgjedhjen e 

anëtarëve të rinj. 
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c) Këshilli i pavarur mbikëqyrës për shërbyesit civil 

Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës është organ i pavarur  që i 

raporton në mënyrë të drejtpërdrejtë Kuvendit të Republikës së Kosovës. KPMSHC është 

kategori kushtetuese e paraparë me nenin 101 pika 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

Këshilli përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë. Anëtarët e 

Këshillit zgjidhen përmes konkursit të hapur dhe 

transparent të cilët emërohen nga Kuvendi i Kosovës. 

Kryetari i Këshillit zgjidhet nga vetë anëtarët e 

Këshillit. Mandati i të gjithë anëtarëve të Këshillit 

është 5 vjeçar. 

Që nga 21 janar 2019 KPMSHCK ishte jofunksional 

pasi që mandati i anëtarëve të Këshillit kishte skaduar. Kuvendi i Kosovës më 08 tetor 2020 

kishte emëruar anëtarët e Këshillit, kështu që pas gati dy vitesh të mos funksionimit, ishte 

funksionalizuar KPMSHCK. Më 30 qershor 2021 Kuvendi i Kosovës shkarkoi anëtarët e 

KPMSHCK, kështu që pas më pak se 9 muajsh nga funksionalizimi, pas një periudhe gati 

dy vjeçare që nuk ishte funksional, KPMSHCK mbeti prapë jofunksional.  

 

d) Komisioni për provimin e jurisprudencës 

Sipas ligjit për Provimin e Jurisprudencës, Komisioni për Dhënien e Provimit të 

Jurisprudencës, është organ i pavarur profesional, i cili organizon provimin e jurisprudencës. 

Komisioni për provimin e jurisprudencës përbëhet nga kryetari i komisionit, anëtarët e 

komisionit dhe zëvendësit e tyre. Kryetarin, anëtarët e komisionit dhe zëvendësit e tyre i 

propozon ministri i drejtësisë dhe i emëron Kuvendi i 

Kosovës, me mandat dy (2) vjet, me mundësi riemërimi.  

Mandati i Komisionit për Provimin e Jurisprudencës kishte 

përfunduar 15 mars 2020. Komisioni ishte pa mandat dhe si 

i tillë ishte jofunksional, gjë e cila ka ndikuar në mos 

organizimin e Provimit të Jurisprudencës që nga fundi i vitit 

2019. Pas më tepër se një vit e gjysmë Ministrja e Drejtësisë propozoi dhe Qeveria me vendimin 

nr.04/08 të datës 21.04.2021 aprovoj, propozimin për Kryetar dhe anëtarët të Komisionit të 

Jurisprudencës. Kuvendi i Kosovës më 17 qershor 2021 emëroj Kryetarin dhe anëtarët e 

Komisionit sipas propozimit dhe vendimit të Qeverisë.  

IKD reagoj ndaj zgjedhjes se Albert Zogaj Kryetar i Komisionit të Provimit të Jurisprudencës 

duke e vlerësuar se zgjedhja e tij bie ndesh me Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit 

dhe Kodin Penal të Kosovës dhe Ligjin për KGJK, pasi qe ai mban 5 funksione brenda sistemit 

gjyqësor dhe 3 angazhime shtesë. Pas zgjedhjes si Kryetar i Komisionit të Jurisprudencës Zogaj 

më 23 qershor 2021 zgjedhet edhe Kryesues i KGJK-së. 

 

 

 

Kuvendi shkarkohen anëtarët e 

Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për 

Shërbimin Civil të Kosovës, 

Këshilli mbetet jofunksional. 

Kryetar i Komisionit për 

provimin e jurisprudencës 

emërohet gjyqtari me 5 pozita 

brenda sistemit gjyqësor dhe 3 

angazhime shtesë. 
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e) Komisioni për provimin e noterisë 

Sipas Ligjit për Noterinë, Provimi për Noterinë jepet para Komisionit për Dhënien e Provimit 

për Noterinë e emëron ministri, me mandat tre (3) vjeçar, pa të drejtë rizgjedhje dhe përbëhet 

prej kryetarit, katër (4) anëtarë dhe zëvendësit e tyre: dy (2) noterë; një (1) gjyqtar; një (1) 

profesor i fakultetit juridik nga fusha civile; një (1) 

përfaqësues i Ministrisë së Drejtësisë nga Departamenti 

Ligjor ose Departamenti për Profesione të Lira.  

Më 20 shkurt 2020 Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu 

kishte anuluar Provimin e Noterisë të organizuar më 15 

qershor 2019 e gjithashtu kishte shfuqizuar edhe vendimin 

për emërimin e anëtarëve të Komisionit për Provimin e 

Noterisë. Kandidatët të cilët kishin kaluar Provimin e noterisë kishin iniciuar rast gjyqësor, rast 

i cili ende nuk është zgjidhur. Që nga 20.02.2020 nuk është emëruar Komisioni për Provimin 

e Noterisë, kurse noterët e fundit janë emëruar në vitin 2017. Ligji për noterinë parasheh qe 

numri i noterëve të jetë 1 noter për 10.000 banor përkatësisht rreth 200 noter, kurse në Kosovë 

tani është 1 noter për mbi 35.000 banor përkatësisht vetëm 57 noter. Janë disa komuna të cilat  

nuk kanë asnjë noter. Ministria e Drejtësisë ende nuk ka emëruar Komisionin për 

Provimin e Noterisë, e as nuk ka ndërmarrë asnjë hap për rritjen e numrit të noterëve.  

f) Komisioni për Provimin e Përmbaruesve Privat 

Provimi për përmbaruesit privat jepet para Komisionit për dhënien e provimit për përmbarues 

privat përbërja e të cilit përcaktohet nga ministri me vendim. Provimi dhe licencimi i 

Përmbaruesve privat herën e fundit është organizuar ne 

vitin 2018. Numri i përmbaruesve në territorin e Kosovës 

sipas ligjit për procedurën përmbarimore duhet të jetë 1 

përmbarues për 25.000 banor ndërsa numri aktual i 

përmbaruesve privat është 41 përmbarues privat ose 1 

përmbarues në mbi 48.000 banor. Me vendimin nr. 

92/2020 të datës 22.10.2020, Ministri i Drejtësisë kishte 

emëruar Komisionin për Provimin për Përmbarues Privat 

kurse Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu me 

vendimin nr. 91/2021 të datës 31.05.2021 kishte 

shfuqizuar vendimin për emërimin e Komisionit për Provimin për Përmbarues Privat me 

arsyetimin se Komisioni nuk ka marrë hapa konkret për organizimin e provimit. Arsyetimi i 

Ministres është i paqëndrueshëm pasi që shpalljen dhe organizimin administrativ të Provimit e 

bënë Ministria e Drejtësisë me Departamentin për Profesionet e lira dhe jo Komisioni për 

Provimin për Përmbarues Privat.  

Ministria e Drejtësisë ende nuk ka marrë hapa konkret për organizimin e Provimit për 

Përmbarues Privat e as për rritjen e numrit të përmbaruesve privat. 

g) Inicimi i themelimit te Gjykatës komerciale 

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e 16-të me vendimin nr. 04/16 të datës 22.06.2021, aprovoi   

Projektligjin për Themelimin e Gjykatës Komerciale. Qëllimi i këtij ligji është themelimi, 

organizimi dhe funksionimi i Gjykatës Komerciale në Republikën e Kosovës. Sipas këtij 

projektligji Gjykata komerciale do të ketë kompetence trajtimin e të gjitha kontesteve lidhur 

Ministria e Drejtësisë nuk 

merrë veprime për rritjen e 

numrit të noterëve nga 57 sa 

janë tani në 200 sipas 

obligimeve ligjore.  

41 është numri i Përmbaruesve 

Privat në Kosovë kurse ligji 

parasheh dyfishin e këtij numri, 

Ministria e Drejtësisë nuk merrë 

asnjë veprime për rritjen e numrit të 

tyre.   
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me çështjet ekonomike dhe konfliktet administrative në konteste ekonomike. Në strukturën 

organizative të Gjykata komerciale gjykon çështjet brenda kompetencës së saj në dhomat e 

shkallës së parë dhe dhomat e shkallës së dytë kurse revizioni lejohet si mjete i 

jashtëzakonshëm vetëm për kontestet vlera e të cilave është jo më pak se 50.000 (pesëdhjetë 

mijë Euro). Projektligji parasheh që Gjykata komerciale të këtë minimum 20 gjyqtarë. 

8. Transparenca 

Udhëheqja transparente e institucioneve qeverisëse i mundëson qytetarëve që të inspektojnë 

punën e institucioneve qeverisëse. Ky inspektim i qytetarëve ngritë llogaridhënien e 

institucioneve dhe parandalon korrupsionin.  

Sa i përket transparencës dhe përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje, Republika e Kosovës 

ka bazë ligjore dhe nënligjore të konsoliduar mirë.7 Për më tepër, baza ligjore lidhur me 

transparencën nuk ka qenë problematike pothuajse në asnjë rast, por se ka munguar vullneti 

për të qeverisur përmes transparencës.  

Matjen e transparencës në 100 ditëshin e parë të Qeverisë, IKD e ka bërë përmes tre (3) 

indikatorëve:  

• Zbatimi i Rregullores për Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit Publik, 

• Respektimi i Ligjit për Qasje në Dokumente Publike në raport me kërkesat për qasje në 

dokumente/informata, 

• Numri i konferencave për media të akterëve qeveritarë. 

Rregullorja për Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit Publik ka përcaktuar aktet të 

cilat duhet t’i nënshtrohen konsultimit publik.8 Sipas kësaj Rregulloreje, afati për konsultim 

publik nuk duhet të jetë më i shkurtër se 15 ditë pune.9 Në kuadër të Zyrës së Kryeministrit 

funksionon edhe Platforma e Konsultimeve Publike, në të cilën publikohen aktet për konsultim 

publik.  

Që nga formimi, Qeveria aktuale ka miratuar gjithsej 10 akte për të cilat obligohet të zhvillojë 

konsultime publike. Prej tyre, vetëm një (1) akt është publikuar në Platformën e Konsultimeve 

Publike, derisa nuk janë publikuar gjithsej nëntë (9) akte.10 Kjo qasje e qeverisë paraqet një 

injorim të një prej dokumenteve shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me përfshirjen e 

publikut në vendimmarrje.     

 

 
7 P.sh., Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 120.1, Ligji Nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike, 

Rregullore (Qrk) nr. 05/2016 për Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit Publik, etj.  
8 Rregullore për Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit Publik, neni 5. 
9 Po aty, neni 9.  
10 Shënim: Disa nga projektligjet e miratuara nga Qeveria kanë qenë në platformën e konsultimeve publike 

paraprakisht, të cilat ishin publikuar nga qeveritë e kaluara. Nisur nga fakti se nga praktika parlamentare të gjitha 

iniciativat për miratimin e dokumenteve kthehen në pikën zero me rastin e ndryshimit të Qeverisë, atëherë kjo 

nënkupton se edhe konsultimi publik do duhej të bëhej përsëri në këto raste.   
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Grafiku 5: Publikimi i dokumenteve të miratuara për konsultim publik. 

Sa i përket akteve të cilat janë publikuar në platformën e konsultimeve publike, e të cilat nuk 

janë miratuar ende nga Qeveria e Republikës së Kosovës, ministritë kanë publikuar në 

Platformën e Konsultimeve Publike gjithsej 44 akte. Në 30 prej këtyre akteve, Ministritë kanë 

respektuar afatin minimal të konsultimit publik, derisa ky afat nuk është respektuar në gjithsej 

14 raste. Shprehur në përqindje, i bie se ministritë kanë respektuar afatin për konsultime 

publike në 68.18% të rasteve, derisa nuk e kanë bërë këtë në 31.81% të rasteve.  

Është respektuar afati minimal për 

konsultime publike 

Nuk është respektuar afati minimal për 

konsultime publike  

30 14 

Tabela 2: Respektimi i afatit minimal për konsultim publik 

Sa i përket respektimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike në raport me kërkesat për 

qasje në dokumente publike/informata, tabela në vijim pasqyron kërkesat e dërguara nga IKD 

dhe përgjigjet e institucioneve qeveritare përkitazi me këto kërkesa:  

Numri i kërkesave Përgjigje pozitive Përgjigje negative  Pa përgjigje  

9 6 1 2 

Tabela 3: Kërkesat për qasje në dokumente publike/informata të dërguara nga IKD  

Sipas këtyre të dhënave, institucionet qeveritare janë përgjigjur pozitivisht në 66.66% të 

kërkesave për qasje në dokumente publike dhe informata, negativisht në 11.11% të rasteve, 

derisa në 22.22% të rasteve nuk janë përgjigjur fare.  

Në anën tjetër, Kryeministri i Republikës së Kosovës ka mbajtur gjithsej gjashtë (6) konferenca 

për media, katër (4) prej të cilave së bashku me Ministrin e Shëndetësisë. Në mesatare, i bie se 

Kryeministri i Republikës së Kosovës ka mbajtur nga një konferencë për media në çdo 16 dit.  

Sa i përket ministrave, të njëjtit në total kanë mbajtur gjithsej 14 konferenca. Këto konferenca 

janë mbajtur nga vetëm shtatë (7) ministra, që nënkupton se tetë (8) ministra të tjerë nuk kanë 

mbajtur asnjë konferencë për media.   

 

Janë publikuar
10%

Nuk janë publikuar
90%

Publikimi i dokumenteve për konsultim publik

Janë publikuar

Nuk janë publikuar
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9. Dialogu 

Një nga fushat të cilat kanë rendësi të veçantë për shtetin e Kosovës është dialogu me Serbinë. 

Qeveria Kurti II ka përfshi një gjysmë faqe në kuadër të Programit të Qqeverisë për fushën e 

dialogut me Serbinë. Në këtë gjysëm faqësh Qeveria është zotuar që do të angazhohet në dialog 

me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, me qasje për adresimin e çështjeve 

ndërshtetërore dhe të fqinjësisë së mirë, duke synuar njohjen reciproke dhe si bonus njohjen e 

pesë vendeve mosnjohëse anëtare të BE-së. Dialogu është një proces që ka filluar qysh në vitin 

2011, fillimisht me dialogun teknik për të vazhduar me nivelin politik. Që nga fillimi i dialogut 

me Serbinë, qasja e Lëvizjes Vetëvendosjes si parti tani në pushtet, ka qenë jo bashkëpunuese 

në raport me qeveritë e mëhershme. LVV vazhdimisht kishte insistuar se në dialog nuk duhej 

të përfshihej Kosova pa përmbushjen e disa kritereve nga ana e Serbisë siç ishin kërkim falja, 

zhdëmtimi për dëmet e luftës, etj. 

Me marrjen e pushtetit, Kryeministri Kurti ka ndërmarrë disa hapa që shpien në perceptimin e 

ndërrimit të qasjes së tij në raport me dialogun. Së pari është deklaruar që dialogu me Serbinë 

është prioitetet i shtatë i Qeverisë. Mirëpo, Qeveria ka emëruar një nga Zëvendës Kryeministrat 

përgjegjës për dialog, duke e vendosur tanimë dialogun si një nga temat me prioritet. 

Partnerët strategjik të Kosovës, SHBA dhe BE, kanë inkurajuar Kryeministrin që të jetë më i 

angazhuar për dialog me Serbinë në mënyrë që të arrihet normalizimi i marrëdhënieve në mes 

të dy shteteve. Përkundër kësaj thirrje, Qeveria është munduar që të pajtojë dy qëndrime 

kontradiktore të saja karshi premtimeve elektorale dhe obligimeve shtetërore. 

Në sferën e brendshme, Qeveria Kurti ka mbajtur një qasje kritikuese ndaj marrëveshjeve të 

arritura deri më tani në dialog, qasjes së qeverive të kaluara karshi dialogut, dhe është paraqitur 

si e pa kompromis në këtë fushë. Nga ana tjetër, deri më tani janë mbajtur dy takime në nivel 

të lartë në mes të kryeministrit të Kosovës dhe Presidentit të Serbisë.  

IKD vlerëson që dialogu me Serbinë është një proces i rëndësishëm dhe qasja e Kryeminstrit 

dhe Qeverisë duhet të jetë në koordinim të plotë me partnerët strategjik të Kosovës me theks 

të veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


