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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), përmes Programit Qeverisja e Mirë, në fillim të vitit 

2021 ka filluar monitorimin dhe vlerësimin e punës së Qeverisë së Kosovës, në kuptim të 

realizimit të planeve strategjike dhe operacionale të Ministrive, si dhe programit legjislativ dhe 

planit strategjik të Qeverisë. Vlerësimi i punës së ekzekutivit është bazuar në monitorim 

sistematik dhe të vazhdueshëm sipas fushave të specifikuara më lart, monitorimin e vendimeve 

të marra nga ana e Qeverisë, miratimin e akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe ndërlidhjen e tyre 

me programin dhe agjendën Evropiane.  

Më 22 mars 2021, Kuvendi i Kosovës zgjodhi Qeverinë e re, të udhëhequr nga Albin Kurti, 

kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje. Ekzekutivi i udhëhequr nga Kurti ka tre zëvendëskryeministra 

dhe 15 ministri, pesë prej të cilave udhëhiqen nga gra. Qeveria ka miratuar programin e saj 

vetëm më 7 maj 2021, apo një muaj e gjysmë pas formimit. Në të njëjtën mbledhje, Qeveria 

kishte miratuar edhe Planet Strategjike dhe Operacionale të Qeverisë së Kosovës 2021-2025, 

Programin Legjislativ për vitin 2021 dhe Planin Strategjik për vitin 2021. 

Zbatimi i Planit Strategjik dhe Operacional: Zyra e Kryeministrit, si mekanizmi qendror 

koordinues i punës së Qeverisë, në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të saj kishte 

përfshirë pesë (5)  qëllime strategjike të cilat zbatohen me 30 objektiva operacionale dhe 91 

aktivitete. Nga monitorimi i përmbushjes së aktiviteteve të përcaktuara, IKD gjen se nga 91 

aktivitete të planifikuara, 56 prej tyre apo 61.5% janë zbatuar, ndërsa 35 apo 38.5% të 

aktiviteteve të planifikuara për vitin 2021 nuk janë zbatuar apo janë bartur për vitin 

pasues. 

Ministria e Drejtësisë ka pesë (5) qëllime strategjike, të ndara në 26 objektiva operacionale, 

që zbatohen nëpërmjet rreth 80 aktiviteteve të planifikuara, ku 61 prej tyre janë planifikuar të 

zbatohen në vitin 2021. Nga monitorimi i IKD-së del se Ministria e Drejtësisë ka arritur 

zbatimin e 34 apo 54% e aktiviteteve të planifikuara, ndërsa 28 aktivitete apo 46% e tyre 

nuk janë zbatuar dhe janë bartur për vitet pasuese. Sipas vlerësimit të IKD Ministria e 

Drejtësisë mund të konsiderohet njëra nga institucionet më aktive në zbatim të programit 

legjislativ të saj. 

Ministria e Punëve të Brendshme, si mekanizmi kyç për sundimin e ligjit dhe sigurinë 

publike në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional, ka të përfshira katër (4) Qëllime 

Strategjike, me 40 objektiva operacionale, dhe mbi 204 aktivitete të planifikuara për zbatim  në 

vitin 2021. Sipas vlerësimeve të IKD, nga 204 aktivitetet e planifikuara, MPB ka arritur të 

zbatojë 124 aktivitete ndërsa 80 prej tyre nuk janë realizuar, e që shprehur në përqindje 60.8% 

e aktiviteteve të PSO janë zbatuar.    

Zbatimi i Agjendës Evropiane: Pas miratimit në Qeveri më 14 korrik, Kuvendi i Kosovës më 

4 tetor 2021 ka miratuar Planin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit 

(PKZMSA), si dokumenti kyç i Agjendës Evropiane të Kosovës. Ndërsa më 11 korrik Qeveria 

ka miratuar Planin e Veprimit të ERA II, plan të cilin edhe Kuvendi i Kosovës e miratoi më 4 

tetor të 2021, që në perspektivën e Raportit për vendin të Komisionit Evropian, paraqet një 

trend dhe fokus pozitiv të Qeverisë në zbatimin e reformave të Agjendës Evropiane. 

ZKM, për zbatimin e MSA, nga 21 aktivitete të planifikuara ka zbatuar 17 apo 81% prej tyre, 

ndërsa katër (4) aktivitete apo 19% nuk janë zbatuar gjatë vitit 2021. Nga ana tjetër, 14 

aktivitete të PSO-së të ZKM-së kanë qenë të ndërlidhura me zbatimin e Agjendës për Reforma 

Evropiane (ERA). Nga këto 14 aktivitete, 12 prej tyre janë zbatuar ndërsa vetëm dy (2) kanë 

mbetur pa zbatuar.  

Në parim, zbatimi i mbi 80% të aktiviteteve të PSO-së që ndërlidhen me PKZMSA dhe 12 nga 

14 aktivitetet e ERA mund të vlerësohet si nivel i lartë i zbatimit, por në vlerësim të aktiviteteve 

që nuk janë përfshirë dhe qasjes ku një numër i aktiviteteve (indikatorëve sipas ERA II) janë 
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në funksion të zbatimit të një objektive, ku zbatimi apo përmbushja e disa aktiviteteve nuk 

përmbushë objektivin në tërësi, ndërsa BE vlerëson objektivat. ZKM duhet të angazhohet për 

një planifikim më të mirë dhe të harmonizuar me agjendën evropiane të aktiviteteve në kuadër 

të PSO. 

Ministria e Drejtësisë nga 23 aktivitete të planifikuara që ndërlidhen me agjendën Evropiane, 

17 i ka zbatuar gjatë vitit 2021 ndërsa gjashtë (6) prej aktiviteteve që burojnë nga Agjenda 

Evropiane nuk janë zbatuar.  

Ministria e Punëve të Brendshme për vitin 2021 kishte planifikuar 29 aktivitete që ndërlidhen 

me PKZMSA dhe 23 që ndërlidhen me Agjendën për Reforma Evropiane (ERAII). Nga 29 

aktivitetet e planifikuara, MPB gjatë vitit 2021 ka arritur të zbatojë 16 apo 55% të aktiviteteve 

të planifikuara që janë të ndërlidhura me PKZMSA, derisa 13 apo 45% e tyre nuk janë zbatuar.  

Ndërsa, nga 23 aktivitetet që ndërlidhen me ERA II, MPB ka arritur të zbatojë 18 apo 78% të 

tyre, ndërsa pesë (5) aktivitete apo 22% nuk janë zbatuar.  Pjesë e agjendës Evropiane të MPB 

janë edhe aktivitetet që ndërlidhen me zbatimin e Reformave në Administratën Publike. 

Asnjë nga këto aktivitete nuk janë zbatuar nga MPB në vitin 2021 dhe si pasojë rrezikohet 

mbështetja financiare nga ana e BE-së. 

Zbatimi i Planit Strategjik: Gjatë vitit 2021, plani strategjik i Qeverisë së Republikës së 

Kosovës parasheh miratimin e 36 dokumenteve strategjike nga ana e Qeverisë së Republikës 

së Kosovës të cilat mbulojnë 16 fusha prioritare sipas definimit të Zyrës për Planifikim 

Strategjik. Mirëpo, deri më tani janë miratuar në Qeveri vetëm pesë (5) dokumente strategjike, 

ose vetëm 13.8% e planit të dokumenteve strategjike. 

Ndër të arriturat kryesore të Qeverisë për vitin 2021, mbetet miratimi i Strategjisë për Sundimin 

e Ligjit. Një nga të metat kyçe të kësaj Strategjie, si dhe shumë strategjive tjera të miratuara 

nga Qeveria e Kosovës, është pambulueshmëria financiare e zbatimit të aktiviteteve të 

planifikuara. Nga informatat publike që posedon IKD, nga vlera totale e planifikuar prej 23 

milion Euro, janë mbi 18 milion Euro të pandara për zbatimin e Strategjisë. 

Zbatimi i programit legjislativ të Qeverisë: Ky program përgjatë vitit është plotësuar dhe 

ndryshuar plot shtatë (7) herë dhe, si përfundim, me vendimin e datës 25 nëntor 2021, programi 

legjislativ përfshinë 188 projektligje për vitin 2021.  Qeveria e Republikës së Kosovës që nga 

themelimi i saj në mars deri në fund të vitit 2021 nga 188 projektligjet e propozuara ka miratuar 

119 prej tyre. Ndërsa, në Kuvend, Qeveria ka arritur të miratojë 36 nga 119 projektligjet e 

procedura apo 32%.Nga këto, 90 projektligje apo 80% e tyre janë të bartura nga vitet e kaluara 

ose janë plotësim-ndryshim i ligjeve aktuale në fuqi, ndërsa vetëm 24 apo 20% e tyre janë ligje 

të reja. 

Nga 12 projektligjet e planifikuara, ZKM ka arritur të miratojë në Qeveri tetë (8) apo 66.6% të 

tyre. Ndërsa nga tetë (8) projektligjet e miratuara në Qeveri, katër (4) prej tyre kanë kaluar në 

procedurat e Kuvendit dhe janë miratuar. 

Nga 31 projektligjet e planifikuara, MD ka arritur të miratojë në Qeveri 19 apo 61% prej tyre. 

Ndërsa nga 19 projektligjet e miratuara në Qeveri nga programi legjislativ i MD-së, vetëm dy 

(2) prej tyre janë miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. 

Nga 13 projektligjet e planifikuara, MPB ka arritur të miratojë në Qeveri vetëm dy (2) apo 

15.3% prej tyre. Ndërsa asnjë prej projektligjeve të planifikuara dhe të miratuara në Qeveri nuk 

është shqyrtuar dhe miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. 

Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit:  Pika më e dobët e qeverisë Kurti padyshim se është 

mungesa e transparencës dhe komunikimit me publikun.  Në shumicën e faqeve zyrtare të ZKM 

dhe Ministrive mungojnë të dhënat bazike lidhur zëvëndësministrat, këshilltarët, biografitë apo 

edhe të dhënat e kontaktit.   
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Reforma e Administratës Publike (RAP) ka qenë prioritet për Kosovën dhe secila qeveri, që 

nga fillimi i saj, e ka vendosur atë lart në listën e prioriteteve. Këto reforma janë thelbësore në 

zbatimin e reformave të agjendës evropiane, zhvillim ekonomik, si dhe planifikim të mirëfilltë 

të resurseve financiare të një vendi. Edhe përkundër se ka kaluar një vit nga koha kur Qeveria 

Kurti II ka filluar punën, ngecjet më të mëdha që kjo Qeveri ka ndërlidhen me RAP. 

Si një nga aktivitetet më të rëndësishme të Qeverisë ka qenë Strategjia për Sundimin e Ligjit 

2021-2026, e miratuar në gusht të vitit 2021. Strategjia përcakton si probleme kryesore të kësaj 

fushe parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, mungesën e 

kapaciteteve, koordinimit dhe vullnetit në këtë drejtim si dhe mosfunksionimin adekuat të 

sistemit të konfiskimit të pasurisë së përdorur ose fituar përmes veprës penale, problemet në 

ekzekutimin e sanksioneve penale, përdorimin e vogël të masave alternative, nevojën për 

ngritjen e sistemit sprovues, etj. 

IKD ka monitoruar edhe mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore 

në dokumentet e miratuara nga kjo Qeveri. Krahas këtyre dokumenteve, IKD ka evidentuar 

edhe mungesë të planifikimit të Qeverisë për të hartuar dhe miratuar politika të caktuara të cilat 

janë të domosdoshme për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe liritë themelore.  

Dialogu është një nga pikat më kontraverse të kësaj Qeverie. Si para marrjes së mandatit 

qeverisës me 22 mars 2021 ashtu edhe pas marrjes së mandatit, partia politike në pushtet ka 

pasur një qasje minimizuese të rëndësisë së dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar 

nga Bashkimi Evropian. Po ashtu, është deklaruar që do të ketë një qasje të re ndaj dialogut në 

tërësi si dhe ndaj marrëveshjeve të arritura deri më tani në veçanti. Synim kryesor i Qeverisë 

në dialog është njohja e ndërsjellë, suksesioni, njohja nga pesë vendet e BE-së, si dhe 

anëtarësimi në OKB. Viti 2021 mund të konsiderohet vit i humbur sa i përket dialogut dhe 

synimeve të përbashkëta të Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar. 
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II. HYRJE 

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

proces të monitorimit të zbatimit të Programit të Qeverisë në fusha specifike. Për shkak të 

qasjes dhe fokusit që ka IKD, monitorimi si fillim do të bëhet vetëm në fushën e Sundimit të 

Ligjit, Qeverisjes së Mirë dhe të Drejtave të Njeriut, duke aplikuar një qasje horizontale 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 legjislativ, planit strategjik, dhe fusha të 

përcaktuara të përmendura më lartë të planeve strategjike dhe operacionale të Ministrive. Kjo 

do të bëhet duke vlerësuar në baza ditore institucionet relevante të fushave të specifikuara më 

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

nënligjore, ndërlidhja e tyre me programin dhe agjendën Evropiane. 

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

2021. Kjo qeveri ka miratuar programin e saj me 7 maj 2021 në mbledhjen e 11-të.  Programi 

i Qeverisë është dokumenti kryesor që ngërthen prioritetet e paraqitura si vizion të cilin Qeveria 

e paraqet para qytetarëve duke u zotuar në zbatimin e tij. Programi paraqet 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 3 kapituj me 18 prioritete dhe sipas vlerësimeve të 

shoqërisë civile 165 zotime. Tri nga pesë prioritetet e para janë subjekt i trajtimit të këtij 

dokumenti dhe përfshinë: 

• Qeverisjen e mirë; 

• Sundimin e Ligjit; 

• Të drejtat e njeriut. 

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

Rregulloren e zyrës së kryeministrit1 harton Planin Vjetor të Punës së Qeverisë (PVPQ) për 

periudhën 1 vjeçare dhe indikative për 2 vitet pasuese. Në qeverisjen aktuale, ky dokument nuk 

quhet Plani Vjetor i Punës së Qeverisë, por është riemëruar Planet Strategjike dhe Operacionale 

të Ministrive (PSO).2 

Ideja e këtij dokumenti është që të zbatoj vizionin e Qeverisë të shprehur në Programin e 

Qeverisë dhe të njëjtin ta lidhë me agjendën shtetërore që buron nga marrëveshjet 

ndërkombëtare, agjenda evropiane dhe planifikimi afatgjatë qeveritar (siç janë strategjitë 

sektoriale në fuqi, korniza afatmesme e shpenzimeve, Plani Kombëtar për Zbatimin e 

Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, 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. 

 

 
1 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 Koordinues i Qeverisë është 

mekanizmi që bashkërendon punën në hartimin dhe monitorimin e programit vjetor të punës së Qeverisë. 
2 Shih vendimin e Qeverisë me nr. 01/11 të datë 7 maj 2021. 
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III. ZBATIMI I PLANEVE STRATEGJIKE DHE OPERACIONALE TË 

QEVERISË SË KOSOVËS 2021-2025 

Në bazë të Rregullores Nr. 09/2011 të Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës,3 Qeveria 

harton dhe miraton Planin Vjetor të Punës së Qeverisë, praktikë e ndjekur që nga hyrja në fuqi 

e kësaj rregulloreje në vitin 2011. Në vitin 2021, ky proces ka ndryshuar emërtimin në Planet 

Strategjike dhe Operacionale të Qeverisë së Kosovës 2021-2025 (PSO), pa ndryshuar korniza 

ligjore. Në parim, është i njëjti dokument që paraqet qëllimet strategjike, objektiva 

operacionale dhe aktivitete në zbatim të programit të Qeverisë dhe obligimeve të dala nga 

agjenda evropiane, dokumentet strategjike, dhe korniza financiare për vitin 2021 dhe indikativë 

për vitet pasuese deri në vitin 2025. 

Planet Strategjike dhe Operacionale 2021-2025 është miratuar në mbledhjen e Qeverisë në maj 

të vitit 2021 së bashku me Programin e Qeverisë 2021-2025, Programin Legjislativ për vitin 

2021 dhe Planin Strategjik për vitin 2021. 

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në mënyrë sistematike ka filluar me monitorimin e 

zbatimit të Programit të Qeverisë me fokus në disa institucione që ndërlidhën me Qeverisjen e 

mirë, sundimin e rendit dhe ligjit, të drejtat e njeriut, dhe do të ketë qasje horizontale në këto 

fusha në zbatim të agjendës evropiane. Prandaj, për qëllime të këtij raporti, IKD do të paraqes 

nivelin e zbatimit në praktikë të obligimeve që dalin nga: 

1. Zbatimi i Planit Strategjik dhe Operacional – Zyra e Kryeministrit 

2. Zbatimi i Planit Strategjik dhe Operacional – Ministria e Drejtësisë 

3. Zbatimi i Planit Strategjik dhe Operacional – Ministria e Punëve të Brendshme 

 

1. Zbatimi i Planit Strategjik dhe Operacional – Zyra e Kryeministrit 

Zyra e Kryeministrit si mekanizmi qendror koordinues 

i punës së Qeverisë, në kuadër të Planit Strategjik dhe 

Operacional të saj ka përfshirë pesë (5)  qëllime 

strategjike të cilat zbatohen me 30 objektiva 

operacionale, dhe 91 aktivitete. Nga këto aktivitete, 

ndër të tjera, është pritur hartimi dhe miratimi i 12 

projektligjeve, dy (2) strategjive, dhe një (1) koncept 

dokumenti. Nga monitorimi i IKD-së, qasja në 

dokumente të qasshme publike, dhe kërkesa për qasje 

në dokumente publike dhe kërkesave për informata në ZKM, Instituti i Kosovës për Drejtësi 

ka arritur të vlerësojë zbatimin e PSO-së për Zyrën e Kryeministrit. Nga të dhënat e poseduara, 

nga 91 aktivitete të planifikuara, 56 prej tyre apo 61.5% janë zbatuar, ndërsa 35 apo 38.5% të 

aktiviteteve të planifikuara për vitin 2021 nuk janë zbatuar apo bartur për vitin pasues. 

Qëllimi strategjik i parë i ZKM-së ndërlidhet me synimet e programit të Qeverisë 2021-2025 

për Qeverisje të mirë ku synohet të arrihet Qeverisje e Integruar nëpërmjet katër (4) 

objektivave operacionale, dhe 26 aktiviteteve. Zbatimi i këtij qëllimi strategjik qëndron në 

nivel të 61.5% apo 16 nga 26 aktivitetet e planifikuara janë zbatuar ndërsa 10 aktivitete apo 

38.5% nuk janë zbatuar.  

 
3 Neni 47 i  Rregullores së Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 09/2011. 
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Aktiviteti më i rëndësishëm  si pjesë e këtij qëllimi strategjik është hartimi dhe miratimi i 

Strategjisë Kombëtare për Zhvillim pasi që kjo strategji ka skaduar në vitin 2020. Kjo strategji 

përcakton prioritetet më të larta të Qeverisë për zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë, duke 

mundësuar zbatimin e prioriteteve kryesore kombëtare duke 

përfshirë Integrimin Evropian. ZKM ka dështuar që gjatë 

vitit 2021, të përmbushë një obligim të tillë, përderisa grupi 

punues është themeluar dhe është planifikuar që ky 

dokument të hartohet dhe miratohet gjatë vitit 2022.4 

Nga ana tjetër ZKM gjatë vitit 2021 ka hartuar Programin 

Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes për Stabilizim 

Asociim (PKZMSA), dhe Planin e Veprimit të Agjendës së Reformave Evropiane II (ERA). 

Qëllimi strategjik i dytë i ZKM-së, nga Programi i Qeverisë 2021-2025 për Qeverisje të Mirë 

është Qeverisje Efiçiente. Për zbatimin e këtij qëllimi strategjik kanë qenë të planifikuara tetë 

(8) objektiva operacionale që zbatohen nëpërmjet 17 aktiviteteve. Zbatimi i këtij qëllimi 

strategjik qëndron në nivel të 58.8% apo dhjetë (10) nga 17 aktivitete të zbatuara ndërsa shtatë 

(7) apo 41.1% nuk janë zbatuar apo janë bartur për vitet pasuese. 

Nga aktivitetet e planifikuara nga ana e ZKM-së që janë pjesë e këtij qëllimi strategjik ishte 

edhe hartimi dhe miratimi i projektligjit për Qeverinë, ku me këtë ligj synohet të rregullohet 

organizimi, funksionimi, mënyra e punës dhe procedurat e vendimmarrjes së Qeverisë. Ky 

projektligj është miratuar në muajin dhjetor të vitit të kaluar dhe i njëjti ende nuk është 

shqyrtuar dhe miratuar nga ana e Kuvendit. Lidhur me këtë projektligj, komisioni i Venecias 

në dhjetor të vitit 2020, kishte dhënë opinion ligjor sipas kërkesave të Qeverisë. Edhe 

përkundër faktit se Qeveria ka pasur një vit kohë për të adresuar rekomandimet e Komisionit 

të Venecias, dhe këtë ligj ta trajtojë me prioritet gjatë vitit 2021, i njëjti është miratuar vetëm 

në fund të vitit. Si rrjedhojë, edhe rregullorja e punës së Qeverisë nuk ka arritur të rishikohet 

pasi që e njëjta lidhet me bazën ligjore të Ligjit për Qeverinë, ligj ky që aktualisht është në 

procedura të Kuvendit të Kosovës. 

Qëllimi strategjik i tretë i ZKM-së që ndërlidhet me synimet e Programit të Qeverisë 2021-

2025 në shërbim të qytetarëve të Kosovës është Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të 

njeriut dhe sigurimi i barazisë gjinore përmes 

fuqizimit të gruas. Ky qëllim strategjik ka më së 

shumti aktivitete të planifikuara, gjithsej 49 

aktivitete të cilat zbatojnë dhjetë (10) objektiva 

operacionale. Zbatimi i qëllimit strategjik qëndron 

në 65.3% apo 32 aktivitete të zbatuara, ndërsa 17 

aktivitete apo 34.6 nuk janë zbatuar. 

Nga aktivitetet e këtij qëllimi strategjik ishin edhe 

hartimi dhe miratimi i projektligjit për ndryshimin 

dhe plotësimin e Ligjit për Lirinë Fetare në Kosovë, 

aktivitet që nuk është përmbushur. Ky projektligj është rekomanduar nga Zyra e Avokatit të 

Popullit që të rishikohet. Miratimi i këtij projektligji do të mundësojë harmonizimin e qasjes 

tradicionale të tolerancës dhe respektit ndër-fetarë me bazë të mirëfilltë ligjore në Kosovë. I 

njëjti projektligj është duke u bartur vit pas viti në disa vite të fundit dhe ende nuk është 

miratuar. 

Po ashtu gjatë vitit 2021 është paraparë edhe hartimi i Strategjisë për komunitetet Rom, 

Ashkali, dhe Egjiptian. Një strategji e cila mundëson planifikimin e integrimit të këtyre 

komuniteteve në sistemin shoqëror në Kosovë, dhe faktit që strategjisë së kaluar 2016-2020 i 

 
4 Bazuar në përgjigjen e pranuar në pyetjet e dërguara në ZKM për zbatimin e aktiviteteve të PSO. 

ZKM ka dështuar në zbatimin e disa nga 

politikat kyçe përgjegjësi e saj në kuadër 

të PSO 

➢ Strategjia Kombëtare për Zhvillim; 

➢ Strategjia e Sigurisë së Kosovës; 

➢ Strategjisë për komunitetet Rom, 

Ashkali, dhe Egjiptian; 
➢ Projektligji për Qeverinë; 

➢ Projektligji për lirinë fetare në 

Kosovë 
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ka skaduar afati, qeveria aktuale nuk ka arritur të zbatojë këtë veprim të planifikuar në vitin 

2021.  

Qëllimi strategjik i katërt i ZKM-së që ndërlidhet me synimet e Programit të Qeverisë 2021-

2025 në fushën e sigurisë të Kosovë është Rritja e ndërveprueshmërisë për sigurinë e 

vendit. Ky qëllim strategjik ka 14 aktivitete të planifikuara të cilat zbatojnë shtatë (7) objektiva 

operacionale. Instituti i Kosovës për Drejtësi deri në datën raportuese ka pranuar të dhëna 

vetëm për 10 aktivitete të këtij qëllimi strategjik, prandaj edhe raportimi është bërë në bazë të 

dhënave të pranuara dhe informatave që IKD ka arritur të sigurojë nëpërmjet të dhënave 

publike. Në bazë të këtyre të dhënave IKD vlerëson se zbatimi i qëllimit strategjik qëndron në 

10% apo vetëm një (1) aktivitet është zbatuar gjatë vitit 2021.  

Si pjesë e këtij qëllimi strategjik kanë qenë aktivitete të parapara si hartimi dhe miratimi i 

Strategjisë së Sigurisë së Kosovës. Nga të dhënat e Qeverisë, përkundër rëndësisë që ka kjo 

strategji për sigurinë e vendit, e njëjta nuk është miratuar në vitin 2021 por një draft i saj është 

vendosur në konsultime publike në fund të nëntorit 2021. Po ashtu pjesë e këtij qëllimi 

strategjik kanë qenë edhe dy akte ligjore, ai për Këshillin e Sigurisë, dhe Ligji për hetimin e 

aksidenteve. Ngjashëm, edhe këto dy projektligje nuk janë miratuar nga Qeveria në vitin 2021. 

Qëllimi strategjik i pestë i ZKM-së që ndërlidhet me synimet e Programit të Qeverisë 2021-

2025 në qeverisje transparente është Arritja e komunikimit gjithëpërfshirës me publikun. 

Ky qëllim strategjik ka 17 aktivitete të planifikuara të cilat zbatojnë katër (4) objektiva 

operacionale. Zbatimi i këtij qëllimi strategjik qëndron në 70% apo 12 aktivitete të zbatuara, 

ndërsa pesë (5) aktivitete apo 30% nuk janë zbatuar. 

I gjithë qëllimi strategjik ndërlidhet me qasjen e qeverisë ndaj publikut, transparencën në 

vendimet e marra nga qeveria, qasje e centralizuar e komunikimit qeveritar me publikun. 

Derisa, raporte të ndryshme ndërkombëtare kanë vlerësuar një rritje në konsultimet publike të 

politikave,5 por e njëjta nuk mund të thuhet për kualitetin e konsultimeve publike si dhe 

transparencën dhe ligjshmërinë e vendimeve të Qeverisë.6 Prandaj, përkundër faktit që ky 

qëllim strategjik gëzon zbatueshmërinë më të lartë në kuadër të ZKM-së, niveli i zbatimit nuk 

ka përmirësuar transparencën, ligjshmërinë, dhe kualitetin e qasjes publike në politika dhe 

vendimmarrje. 

 

2. Zbatimi i Planit Strategjik Operacional – Ministria e Drejtësisë 

Planit Strategjik dhe Operacional të Ministrisë së Drejtësisë buron nga Programi i Qeverisë, 

obligimet shtetërore të Kosovës në agjendën Evropiane, dhe planifikimi afatgjatë i Ministrisë 

në dokumente të ndryshme strategjike siç është Strategjia e Sundimit të Ligjit, etj. Në këtë plan 

Ministria e Drejtësisë ka pesë (5) qëllime strategjike, të ndara në 26 objektiva operacionale, që 

zbatohen nëpërmjet rreth 80 aktiviteteve të planifikuara ku vetëm 61 prej tyre janë planifikuar 

të zbatohen në vitin 2021.  

Instituti i Kosovës për Drejtësi nëpërmjet qasjes në dokumente të qasshme publike, dhe 

pyetjeve dhe kërkesave të dërguara në Ministrinë e Drejtësisë ka vlerësuar zbatimin e 61 

 
5 Shih raportin e monitorimit të SIGMA për vitin 2021 në: https://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2021-

Kosovo.pdf  (faqe 56) 
6 Po aty faqe 42 

https://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2021-Kosovo.pdf
https://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2021-Kosovo.pdf
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aktiviteteve të planifikuara në vitin 2021 nga ana e MD-së. Në PSO të Ministrisë së Drejtësisë 

nga 61 aktivitetet e planifikuara 39 janë akte ligjore, nëntë (9) koncept dokumente, tri (3) 

vlerësime ex-post, dhe dy (2) strategji. Nga monitorimi i IKD-së, del se Ministria e Drejtësisë 

ka arritur zbatimin e 34 

apo 54% e aktiviteteve të 

planifikuara, ndërsa 28 

aktivitete apo 46% e tyre 

nuk janë zbatuar dhe janë 

bartur për vitet pasuese. 

Nga monitorimi 

sistematik që IKD i ka 

bërë zbatimit të programit 

legjislativ të Qeverisë, 

Ministria e Drejtësisë 

mund të konsiderohet 

njëra nga institucionet më 

aktive në zbatim të programit legjislativ të saj. Deri në fund të vitit 2021, Ministria e Drejtësisë 

ka pasur te planifikuara të hartojë dhe miratojë në Qeveri 31 projektligje, ndërsa ka arritur që 

19 prej tyre të miratohen në Qeveri, mirëpo nga ana tjetër vetëm dy (2) projektligje janë 

shqyrtuar dhe miratuar në Kuvendin e Kosovës. 

Aktivitetet e sipërpërmendura te PSO zbatojnë pesë (5) Qëllime Strategjike, të cilat janë:  

a) Përmirësimi i integritetit të institucioneve të drejtësisë, përmes vetingut dhe 

mekanizmave tjerë; 

b) Reformimi i sistemit të drejtësisë penale, civile dhe  administrative; 

c) Adresimi i krimeve kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën 

ndërkombëtare; 

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

drejtësisë; si dhe 

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

gjinore. 

Në kuadër të qëllimit strategjik të përmirësimi i integritetit të institucioneve të drejtësisë, 

përmes vettingut dhe mekanizmave tjerë janë pesë (5) objektiva operacionale të cilat 

zbatohen nëpërmjet 10 aktivitete specifike. Mirëpo, vetëm 3 objektiva operacionale që 

zbatohen nga 3 aktivitete specifike janë planifikuar për vitin 2021. Këto aktivitete synojnë të 

zbatojnë një nga objektivat kyçe jo vetëm të MD-së por edhe të Qeverisë në tersi siç është 

përmirësimi i integritetit të institucioneve të drejtësisë përfshi edhe procesin e vettingut. Nga 

informatat që posedon IKD, përveç koncept dokumentit për zhvillimin e procesit të vettingut, 

asnjë nga aktivitetet e planifikuara nuk janë zbatuar në vitin 2021.  

Në kuadër të qëllimit strategjik të reformave në sistemin e drejtësisë penale, civile, dhe 

administrative në planin strategjik dhe operacional ishin të parapara 10 objektiva operacionale 

të cilat zbatohen nëpërmjet 50 aktiviteteve specifike ku 43 prej tyre ishin të planifikuara të 

zbatohen në vitin 2021.  Nga këto aktivitete 25 janë realizuar ne vitin që lam pas ndërsa 18 nuk 

janë realizuar apo janë bartur për vitin 2022, e që ne përqindje i bie 58% e planit të këtij qëllimi 

strategjik të planifikuar për vitin 2021 është zbatuar. Vlen të theksohet se nga aktivitetet 

planifikuara në kuadër të këtij Qëllimi Strategjik 24 prej tyre ishin projektligje të planifikuara 

dhe strategjia për sundim të ligjit e dalë nga procesi i rishikimit funksional të sistemit të 

drejtësisë. 
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E arritur e theksuar e Ministrisë së 

Drejtësisë në zbatim të këtij 

qëllimi strategjik është miratimi i  

Strategjisë së Sundimit të Ligjit si 

një ndër reformat më të mëdha në 

gjithë sistemin e drejtësisë, 

përmes së cilës synohet të 

adresohen të metat kyçe në 

sistemin e drejtësisë. Përkundër 

faktit që zbatimit të kësaj strategjie 

i mungon aspekti buxhetor, e mbet 

e cila shtjellohet më poshtë në këtë 

raport, prapë se prapë shërben si 

udhëzues për reformat që do 

të/dhe duhet të ndërmerren në sistemin e drejtësisë në Kosovë. 

Po ashtu, si rekomandim i strategjisë së sundimit të ligjit është edhe nevoja për reformimin e 

drejtësisë komerciale nëpërmjet hartimit dhe miratimit të projekt ligjit për Gjykatën 

Komerciale. Ky projektligj është miratuar në Qeveri dhe po ashtu edhe në Kuvendin e 

Republikës së Kosovës dhe si i tillë hyn në fuqi me 25 shkurt 2022.7 Mirëpo, në këtë projektligj 

nuk janë marrë për bazë një sërë vërejtjesh, kryesore prej tyre është krijimi i një boshllëku dhe 

paqartësie në trajtimin e lëndëve ekonomike deri në themelimin e kësaj gjykate. Në kuadër të 

këtij ligji theksohet se të gjitha kontestet lidhur me çështjet ekonomike dhe konfliktet 

administrative në konteste ekonomike janë në kompetencë të Gjykatës Komerciale.8 Ndërsa në 

nenin 37 shfuqizohen një sërë nenesh të ligjit nr. 06/L – 054 për gjykatat duke bartë 

kompetencat ekskluzive të gjykatës themelore në Prishtinë tek Gjykata Komerciale. Mirëpo, 

këto kompetenca bartën para kohe pasi që kjo gjykatë ende nuk është funksionalizuar. Kështu, 

në mes të periudhës prej hyrjes në fuqi të ligjit e deri në funksionalizimin e gjykatës komerciale, 

lëndët komerciale mbeten pa adresë gjyqësore apo vetëm në nivel të departamentit të 

përgjithshëm. Si rrjedhojë, gjatë kësaj periudhe kohore mund të ketë pasoja në adresimin e 

lëndëve ekonomike për të gjitha bizneset. 

Në kuadër të qëllimeve strategjike ishte e përfshirë edhe adresimi i krimeve kundër 

njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare, që ngërthente në vete 

tri (3) objektiva operacionale të cilat zbatoheshin me katër (4) aktivitete specifike ku dy (2) 

prej tyre ishin të planifikuara të zbatohen në vitin 2021. Në këtë pikë Ministria e Drejtësisë 

kishte te planifikuara si aktivitete dy (2) projektligje, një (1) strategji, dhe një (1) koncept 

dokument. Nga aktivitetet e planifikuara, përveç koncept dokumentit për Institutin për krimet 

kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të Drejtën Ndërkombëtare i cili ishte i 

planifikuar për vitin 2022, asnjë nga aktivitetet e planifikuara në vitin 2021 nuk janë zbatuar 

gjatë vitit 2021. 

Sa i përket qëllimit strategjik të përmirësimit të shërbimeve të profesioneve të lira ligjore 

dhe digjitalizimi i sistemit të drejtësisë, në kuadër të këtij qëllimi strategjik kanë qenë të 

parapara tri (3) objektiva operacionale të cilat zbatohen nëpërmjet 10 aktiviteteve specifike ku 

shtatë (7) prej tyre ishin të planifikuara të zbatohen në vitin 2021. Nga këto aktivitete vetëm tri 

(3) janë realizuar gjatë vitit 2021 ndërsa katër (4) nga to janë bartur për vitet pasuese. Thënë 

ndryshe 57.2% e aktiviteteve të planifikuara në kuadër të këtij qëllimi strategjik nuk janë 

zbatuar në vitin 2021.  

 
7 Shih: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=53748  
8 Neni 3 i ligjit për Gjykatën Komerciale në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=53748 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=53748
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=53748
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Qëllimi strategjik i pestë i Ministrisë së Drejtësisë në kuadër të PSO është parandalimi dhe 

adresimi i dhunës në familje, dhunës ndaj grave dhe dhunës në baza gjinore, qellim 

strategjik që përfshin katër (4) objektiva operacionale që zbatohen nëpërmjet tetë (8) 

aktiviteteve specifike ku gjashtë (6) prej tyre ishin të planifikuara për vitin 2021. Sipas 

informatave që posedon IKD,  katër (4) nga këto aktivitete janë përfunduar ndërsa 2 prej tyre 

nuk janë përfunduar. 

 

3. Zbatimi i Planit Strategjik Operacional – Ministria e Punëve të Brendshme 

Ministria e Punëve të Brendshme si mekanizmi kyç për sundimin e ligjit dhe sigurinë publike 

në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional ka të përfshira katër (4) Qëllime Strategjike, me 

40 objektiva operacionale, dhe mbi 204 aktivitete të planifikuara për zbatim  në vitin 2021. 

Instituti i Kosovës për Drejtësi nëpërmjet monitorimit sistematik të punës së Qeverisë, 

hulumtimeve të dokumenteve publike, dhe kërkesës drejtuar Ministrisë së Punëve të 

Brendshme për qasje në dokumente ka vlerësuar realizimin e Planit Strategjik Operacional të 

MPB-së. Sipas vlerësimeve të IKD, gjatë vitit 2021 nga 204 aktivitetet e planifikuara nga MPB 

ka arritur të zbatojë 124 aktivitete ndërsa 80 prej tyre nuk janë realizuar dhe janë bartur për 

vitet pasuese, e që shprehur në përqindje 60.8% e aktiviteteve të PSO janë zbatuar.    

Parandalimi dhe luftimi i krimit është qëllimi strategjik i parë i MPB-së i cili ka të përfshira 

16 objektiva 

operacionale dhe 

101 aktivitete të 

planifikuara. 

Instituti i Kosovës 

për Drejtësi bazuar 

në të dhënat e 

pranuara nga MPB 

dhe hulumtimeve të 

bëra vlerëson se 76 

nga aktivitetet e 

planifikuara janë 

zbatuar gjatë vitit qe lam pas, ndërsa 25 aktivitete nuk janë ndërmarrë veprime fare për zbatimin 

e tyre. Thënë ndryshe, niveli i zbatimit deri më tani i PSO sa i përket këtij qëllimi strategjik 

nga ana e MPB-së qëndron në 75.24% të PSO të planifikuar për 2021. 

Pra siç u theksua më lartë si objektivë e parë ne kuadër të qëllimit strategjik të parandalimit 

dhe luftimit të krimit, është e paraparë Parandalimi i krimit te organizuar, korrupsionit dhe 

terrorizimi. Në këtë objektivë janë paraparë të zbatohen gjithsej 14 aktivitete e që pjesa më e 

madhe e tyre ishte e fokusuar në luftimin e veprave penale te krimit të organizuar, terrorizmit, 

krimeve kibernetike si dhe veprave te tjera që lidhen me krimin e organizuar, 10 nga to janë 

realizuar ne vitin 2021, ndërsa 4 nuk janë realizuar.  

Sa i përket Avancimit të konceptit të policisë së udhëhequr nga inteligjenca në luftimin e 

krimit të organizuar, sipas MPB-së janë ndërmarr gjithsej 4 aktivitete qe kanë të bëjnë me 

ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe teknike.  

Në objektiven, zbatimi i reformave në Departamentin e Hetimeve, bazuar në rekomandimet e 

dala nga vlerësimi i situatës është realizuar një aktivitet kurse edhe pse ishte i paraparë si 

aktivitet, Zbatimi i reformave në Departamentin e Hetimeve bazuar në rekomandimet e dala 

nga vlerësimi i situatës (përfshi raportin e progresit të BE-së dhe Projektin e BE-së “Reformat 

në polici”) nuk është realizuar. 
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Në fushën e Forcimit të kapaciteteve njerëzore në parandalimin dhe luftimin e krimit të 

organizuar gjatë vitit 2021 janë realizuar gjithsej 7 aktivitete. Shumica e këtyre aktiviteteve 

kanë pasur për qellim organizimin e trajnimeve të ndryshme kundër krimit të organizuar, 

krimeve ekonomike dhe financiare. 

Ne objektiven, intensifikimi i luftës ndaj krimit përmes koordinimit ndërinstitucional dhe rritjes 

së bashkëpunimit ndërkombëtar policor, kanë qenë të planifikuara 10 aktivitete, 7 prej të cilave 

janë realizuar në vitin 2021. 

Qëllimi strategjik i dytë është rritja dhe ruajtja e sigurisë publike në kuadër të së cilit janë 

planifikuar 5 objektiva operacionale, dhe 40 aktivitete. Zbatimi i aktiviteteve të këtij qëllimi 

strategjik është më i ulët se sa zbatimi i qëllimit strategjik të parë. Nga 40 aktivitete, 11 prej 

tyre janë zbatuar, ndërsa 29 nuk 

janë zbatuar fare. Shprehur në 

përqindje realizimi i këtij qëllimi 

strategjik është 27.5%. 

Qëllimi strategjik i tretë 

Modernizimi i  administratës 

publike, në kuadër të së cilës 

janë 14 objektiva operacionale, 

dhe 53 aktivitete për zbatimin e 

qëllimit strategjik. Nga këto 

aktivitete 30 prej tyre janë 

zbatuar, ndërsa 23 prej tyre nuk 

janë zbatuar. Thënë ndryshe, niveli i zbatimit në përqindje është 56.6% e qëllimit strategjik.  

Qëllimi strategjik i forcimit të integritetit institucional ka të parapara pesë (5) objektiva 

operacionale dhe 21 aktivitete për vitin 2021. Nga aktivitetet e planifikuara për periudhën 

raportuese, vetëm 8 prej tyre janë zbatuar, ndërsa 13 janë bartur për vitin 2022. Shprehu në 

përqindje realizimi i këtij qëllimi strategjik del të jetë 38.1%. 

Si përfundim i këtij kapitulli, IKD vlerëson se e metë në përgjithësi e Planeve Strategjike dhe 

Operacionale të këtyre institucioneve është paqartësia në planifikim me theks të veçantë mos 

vendosja e indikatorëve matës gjë që e bënë të vështirë matjen e zbatimit të aktiviteteve me 

theks në ato aktivitete që janë të përgjithshme. Përveç kësaj, shumica e aktiviteteve të 

planifikuara janë veprime të aktiviteteve të përditshme të këtyre institucioneve që janë të pa 

matshme, apo edhe lehtë mundë të raportohet një veprim specifik në zbatim të tyre.  

Përveç asaj që u tha më lartë, në bazë të monitorimit nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) 

në kuadër të PSO të Zyrës së Kryeministrit, Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe Ministrisë 

së Drejtësisë të tri institucionet subjekt i këtij raporti kanë pasur gjithsej 14 qëllime strategjike, 

96 objektiva operacionale  të cilat ishin të parapara të realizoheshin përmes 356 aktiviteteve. 

Nga 356 aktivitetet e planifikuara të realizohen 214 nga këto aktivitete janë zbatuar në vitin 

2021, apo thënë ndryshe 60% e tyre janë realizuar. Prandaj, vlerësohet se planifikimi në 

përgjithësi është tejet ambicioz dhe jo mirë i ndërlidhur me dokumente dhe plane tjera 

afatmesme qeveritare. 

 

 

 

Planifikimi dhe realizimi i PSO të  ZKM, MPB, dhe MD 
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IV. ZBATIMI I AGJENDËS EVROPIANE 

Qeveria e Republikës së Kosovës e dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit 2021 ka vazhduar me 

vendimin e marrë nga Qeveria Hoti në vitin 2020 për riformatizimin e institucioneve qeveritare 

dhe rrjedhimisht duke ulur numrin e ministrive dhe duke bashkuar mandate dhe përgjegjësi të 

këtyre ministrive në ZKM dhe ministri tjera. Si rrjedhojë e këtij organizimi më së shumti u 

afektuan Zyra e Kryeministrit, Ministria përgjegjëse për Integrime Evropiane dhe ajo për 

Financa. 

Një gjë që ende mbetet sfidë në procesin e ristrukturimit të personelit dhe mandatit të ish 

Ministrisë së Integrimeve është sistematizimi i tyre i mirëfilltë në kuadër të Zyrës së 

Kryeministrit me rishikimin e rregullores së brendshme të ZKM-së dhe veprime tjera që duhet 

të ndërmerren për sistematizimin dhe inkorporimin e tyre në kuadër të ZKM-së 

Nga ana tjetër, pas miratimit në Qeveri me 14 korrik, Kuvendi i Kosovës me 4 tetor 2021 ka 

miratuar Planin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (PKZMSA), 

si dokumenti kyç i Agjendës Evropiane të Kosovës. 

PKZMSA është dokument për një periudhë kohore katër 

vjeçare që korrespondon me synimet e përgjithshme si 

dokument udhëzues dhe obligues për institucionet 

Qeveritare për zbatimin e masave afatshkurtra dhe 

afatmesme në synim të zbatimit të Marrëveshjes së 

Stabilizim Asociimit. Ndërsa me 11 korrik Qeveria ka 

miratuar Planin e Veprimit të ERA II, plan të cilin edhe 

Kuvendi i Kosovës e miratoi me 4 tetor të 2021, që në 

perspektivën e raportit për vendin të Komisionit Evropian, 

paraqet një trend dhe fokus pozitiv të Qeverisë në zbatimin e reformave të Agjendës 

Evropiane.9 Derisa PKZMSA është korniza ombrellë dhe paraqet masa afatshkurtra dhe afat 

mesme, ERA është një proces i dialogut të nivelit të lartë në mes të Qeverisë së Kosovës dhe 

Komisionit Evropian i cili përfshin prioritetet kyçe të Kosovës të parapara në MSA, dhe mëton 

zbatim më të shpejt të këtyre reformave nëpërmjet përkrahjes së nivelit të lartë si nga Qeveria 

e Kosovës e po ashtu edhe Komisioni Evropian 

Siç u cek më lartë, Plani Strategjik Operacional synohet të ndërlidhet me dokumentet kyçe të 

Agjendës Evropiane, më specifikisht me PKZMSA dhe Planin e Veprimit të ERA 2. Sipas 

vlerësimeve të raporteve ndërkombëtare, një ndërlidhje e tillë ende nuk është arritur në tersi, 

dhe po ashtu ka shpërputhje në mes të aktiviteteve, afateve të zbatimit, etj. 

 

1. Zbatimi i Agjendës Evropiane – Zyra e Kryeministrit 

Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës në kuadër të aktiviteteve të planifikuara në 

Planin Strategjik dhe Operacional gjatë vitit 

2021, nga 91 aktivitete të planifikuara, 21 prej 

tyre kanë qenë të ndërlidhura me Planin 

Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes për 

Stabilizim Asociim. ZKM, nga 21 aktivitete të 

planifikuara ka zbatuar 17 apo 81% prej tyre, 

ndërsa katër (4) aktivitete apo 29% nuk janë 

zbatuar gjatë vitit 2021. 

 
9 Shih Raporti për vendin të Komisionit Evropian - Kosovo 2021 Report në: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/kosovo-report-2021_en  
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Nga ana tjetër, 14 aktivitete të PSO-së të ZKM-së kanë qenë të ndërlidhura me zbatimin e 

Agjendës për Reforma Evropiane. Nga këto 14 aktivitete, 12 prej tyre janë zbatuar në vitin 

2021 ndërsa vetëm dy (2) kanë mbetur pa zbatuar.  

Derisa në kuadër të PSO-së të ZKM-së shumica e aktiviteteve që ndërlidhën me PKZMSA dhe 

Planin e Veprimit të ERA II janë aktivitete procedurale në funksion të zbatimit të masave 

afatshkurtra, në kuadër të këtij raporti vlen të specifikohen disa aktivitete që janë reforma 

strukturore.10 Nga këto aktivitete vlen të specifikohet aktiviteti për hartimin dhe miratimin e 

PKZMSA 2021-2025, aktivitet që është zbatuar ndërsa nga ana tjetër është planifikuar edhe 

rishikimi i po të njëjtës, aktivitet që nuk është 

zbatuar gjatë vitit 2021. 

Nga ana tjetër, dy (2) aktivitete të rëndësishme për 

avancimin e të drejtave të njeriut janë hartimi dhe 

miratimi i Strategjisë për komunitetin Romë, 

Ashkali, dhe Egjiptian, si dhe aktiviteti për 

hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore që 

derivojnë nga Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve. 

Asnjëri nga këto aktivitete, përkundër faktit që 

ndërlidhën me zbatimin e PKZMSA dhe Planin e 

Veprimit të ERA II, nuk janë zbatuar nga ana e ZKM-së në vitin 2021. Për më tepër, ka 

aktivitete tjera që nuk janë përfshi në kuadër të PSO-së e që janë pjesë e ERA apo PKZMSA. 

Këtu vlen të theksohet hartimi dhe miratimi i projektligjit për Komisionin e Pavarur për Media 

dhe koncept dokumenti për mbrojtjen e burimeve të gazetarëve. Asnjë nga këto aktivitete nuk 

janë zbatuar në vitin 2021 nga ana e Zyrës së Kryeministrit.  

Në parim zbatimi i mbi 80% të aktiviteteve të PSO-së që ndërlidhen me PKZMSA dhe 12 nga 

14 aktivitetet e ERA mund të vlerësohet si nivel i lartë i zbatimit, por në vlerësim të aktiviteteve 

që nuk janë përfshirë dhe qasjes ku një numër i aktiviteteve (indikatorëve sipas ERA II) janë 

në funksion të zbatimit të një objektive, dhe zbatimi apo përmbushja e disa aktiviteteve nuk 

përmbushë objektivin në tërësi, ndërsa BE vlerëson objektivat. Prandaj, ZKM duhet ë 

angazhohet për një planifikim më të mirë, më reale dhe të harmonizuar me agjendën evropiane 

të aktiviteteve në kuadër të PSO. 

 

2. Zbatimi i Agjendës Evropiane – Ministria e Drejtësisë 

Ministria e Drejtësisë në kuadër të aktiviteteve të planifikuara si pjesë e PSO-së, 13 prej tyre 

ndërlidhën me zbatimin e PKZMSA ku dhjetë (10) nga aktivitetet e planifikuara janë zbatuar 

në kohë të planifikuar ndërsa tri (3) nuk janë zbatuar gjatë vitit 2021. 

Ndërsa Ministria e Drejtësisë në kuadër të 

Planit të Veprimit të ERA 2 ka dhjetë (10) 

aktivitete të planifikuara. Nga këto dhjetë 

(10) aktivitete, shtatë (7) apo 70% e tyre janë 

zbatuar në kohë dhe tërësi, ndërsa tri (3) prej 

tyre nuk janë zbatuar. 

Thënë në total, nga 23 aktivitete të 

planifikuara nga Ministria e Drejtësisë që 

ndërlidhën me agjendën Evropiane, 17 janë 

 
10 Reformë strukturore nënkupton ligj, strategji apo ndonjë veprim që ndryshon kornizën rregulltore të një institucioni apo 

fushe. 

Veprime kyçe që nuk janë zbatuar nga 

ZKM pjesë e agjendës Evropiane janë: 

➢ Hartimi dhe miratimi i projektligjit 

për Komisionin e pavarur për 

media; 

➢ Koncept Dokumenti për mbrojtjen e 

burimeve të gazetarëve. 
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zbatuar gjatë vitit 2021 ndërsa gjashtë (6) prej aktiviteteve që burojnë nga Agjenda Evropiane 

nuk janë zbatuar gjatë vitit 2021.  

Pjesë e Planit të Veprimit të ERA II gjatë vitit 2021 kanë qenë të planifikuara aktivitete me 

synim të zbatimit të prioriteteve nga Shtylla I: 

a) Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe zbatimi i reformave 

kryesore në fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme, dhe  

b) Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore 

Në kuadër të këtyre prioriteteve, si pjesë e PSO-së kanë qenë të përfshira hartimi dhe miratimi 

i Strategjisë së Sundimit të Ligjit 2021-2026, strategji e 

dalë nga procesi i Rishikimit Funksional të Sektorit të 

Sundimit të Ligjit. Derisa e njëjta është miratuar me 11 

Gusht 2021 në Qeverinë e Republikës së Kosovës, 

miratimi pa zbatuar procedurat e parapara me 

rregullativën qeveritare në fuqi nuk garanton zbatim të 

saj. Bazuar në Udhëzimin Administrativ nr. 03/2015 për 

vlerësim të ndikimit buxhetor për nismat e reja qeveritare, 

neni 3 paragrafi 1.2.4 parasheh që çdo nismë e re, ku 

përfshihen edhe strategjitë, duhet të i nënshtrohen procesit 

të vlerësimit të ndikimit buxhetor. Në rast se nismave të reja, lexo strategjive, ju mungon 

vlerësimi i ndikimit buxhetor apo opinioni i pavarur i ministrisë përgjegjëse për Financa është 

negativ, një nismë e tillë nuk do të miratohet nga Qeveria.11 Për më tepër, Zyra për Planifikim 

Strategjik në kuadër të Zyrës së Kryeministrit është përgjegjëse për lëshimin e opinionit të 

pavarur final para miratimit të një strategjie nga ana e Qeverisë, që përfshinë një sërë kriteresh 

që duhet të zbatohen nga ana e institucioneve propozuese të një strategjie. Këtu përfshihet edhe 

kostoja dhe buxhetimi i politikës përkitazi me rregullativën në fuqi. Nga kërkesat e IKD-së për 

qasje në dokumente publike është vërejtur që strategjia e sundimit të ligjit 2021-2026 nuk është 

e buxhetuar në tërësi pasi që të njëjtës i mungojnë mbi 18 milion nga 23 sa është vlerësuar 

ndikimi financiar i kësaj strategjie. 

 

3. Zbatimi i Agjendës Evropiane – Ministria e Punëve të Brendshme 

Ministria e Punëve të Brendshme në kuadër të aktiviteteve të planifikuara në Planin Strategjik 

dhe Operacional për vitin 2021 kishte të planifikuara 29 aktivitete që ndërlidhën me Planin 

Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes për Stabilizim Asociim dhe 23 që ndërlidhën me 

Agjendën për Reforma Evropiane 

(ERAII). Nga 29 aktivitetet e 

planifikuara, MPB gjatë vitit 2021 ka 

arritur të zbatojë 16 apo 55% të 

aktiviteteve të planifikuara që janë të 

ndërlidhura me PKZMSA, derisa 13 apo 

45% e tyre nuk janë zbatuar. 

Ndërsa, nga 23 aktivitetet që ndërlidhen 

me ERA II, MPB ka arritur të zbatojë 18 

apo 78% të tyre, ndërsa pesë (5) aktivitete 

apo 22% nuk janë zbatuar. 

 
11 Shih për më shumë nenin 4 paragrafin 2 të Udhëzimit Administrativ nr. 03/2015 për vlerësim të ndikimit buxhetor për 

nismat e reja qeveritare. 

Strategjia e sundimit të ligjit e 

dalë nga procesi i Rishikimit 

Funksional të Sundimit të Ligjit 

është miratuar pa respektuar 

rregullativën në fuqi dhe pa 

alokuar buxhet të mjaftueshëm 

për zbatimin e saj. 
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Shumica e aktiviteteve të MPB-së që janë zbatuar janë veprime të aktiviteteve të përditshme të 

Ministrisë që janë të pa matshme apo edhe lehtë mund të raportohen si një veprim specifik në 

zbatim të disa aktiviteteve. Nga ana e tjetër, MPB nga aktivitetet e saj në PSO që ndërlidhën 

me agjendën Evropiane e që janë të një rëndësie të veçantë janë: 

a) Hartimi dhe miratimi i Strategjisë Shtetërore për 

Sigurinë Kibernetike; 

b) Projektligji për Sigurinë Kibernetike; 

c) Hartimi dhe miratimi i strategjisë për Reforma në 

Administratë Publike; 

d) Hartimi dhe miratimi i projektligjit për paga 

e) Projektligji për ndryshim plotësimin e ligjit nr. 

04/L-114 për zyrtar publik sipas aktgjykimit të 

Gjykatës Kushtetuese.  

Asnjë nga këto aktivitete të një rëndësie të veçantë 

për funksionimin e fushave që mbulojnë nuk është 

zbatuar gjatë vitit 2021. Derisa kornizës strategjike të Reformës së Administratës Publike 

(PAR), e cila përfshinë disa strategji,12 i ka skaduar afati, Kjo strategji e cila është planifikuar 

të inkorporojë të gjitha strategjitë e PAR nuk është hartuar gjatë vitit 2021. 

Derisa ende nuk ka matje të nivelit të zbatimit të agjendës Evropiane si të PKZMSA e ashtu 

edhe të ERA II si nga ana e administratës e ashtu edhe nga ana e mekanizmave tjerë siç janë 

raporti për vendin i Komisionit Evropian apo edhe raporti i monitorimit mbi parimet e 

administratës publike i SIGMA, nga sa u prezantua më lartë, niveli i zbatimit të aktiviteteve që 

burojnë nga PKZMSA dhe ERA II është i mangët.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Pjesë e Kornizës strategjike të PAR janë: Strategjia për Përmirësimin e Planifikimit dhe Koordinimit të Politikave, 

Strategjia për Rregullim më të Mirë, dhe Strategjia për Modernizimin e Administratës Publike. 

Pjesë e agjendës Evropiane të MPB 

janë edhe aktivitetet që ndërlidhen 

me zbatimin e Reformave në 

Administratën Publike. Asnjë nga 

këto aktivitete nuk janë zbatuar nga 

MPB në vitin 2021dhe si pasojë 

rrezikohet mbështetja financiare nga 

ana e BE-së. 
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V. ZBATIMI I PLANIT STRATEGJIK 

Plani i Dokumenteve Strategjike 2021-2023 si pjesë integrale e planifikimit vjetor të Qeverisë, 

është përgatitur duke u bazuar në propozimet e ministrive për hartimin e dokumenteve 

strategjike për periudhën e ardhshme planifikuese. Zyra për Planifikim Strategjik (ZPS) i ka 

vlerësuar këto propozime duke u bazuar në kriteret e vendosura në Udhëzimin Administrativ 

07/2018 për planifikimin dhe hartimin e dokumenteve strategjike dhe planeve për zbatimin e 

tyre. 

Kjo listë paraqet propozimin se cilat 

strategji duhet të zhvillohen nga ana e 

ministrive të linjës, dhe si e tillë përjashton 

disa iniciativa të propozuara, kurse disa të 

tjera i trajton si dokumente të jashtme 

(obligime) që nuk kategorizohen si 

dokumente strategjike. Si rrjedhojë, ZPS 

është duke punuar në analizimin dhe 

vlerësimin e të gjitha dokumenteve 

strategjike për të adresuar relevancen dhe 

mënjanuar dyfishimet potenciale që kanë 

ato ndërmjet veti si pasojë e numrit shumë të madh të dokumenteve strategjike.  

Gjatë vitit 2021, plani strategjik i Qeverisë së Republikës së Kosovës parasheh miratimin e 36 

dokumenteve strategjike nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës të cilat mbulojnë 16 

fusha prioritare sipas definimit të Zyrës për Planifikim Strategjik.13 Mirëpo deri më tani janë 

hartuar dhe miratuar në Qeveri vetëm pesë (5) dokumente strategjike, thënë ndryshe që i bie se 

vetëm 13.8% e planit të dokumenteve strategjike është zbatuar deri më tani. 

Më 11 gusht 2021 me vendimin nr.04/24, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar 

Strategjinë e Sundimit të Ligjit, strategji e dalë nga procesi i Rishikimit Funksional të Sundimi 

të Ligjit. Kjo është vlerësuar si e arritur e Qeverisë së Kosovës nga mekanizma të brendshëm 

dhe të jashtëm, përkundër faktit që ballafaqohet me të meta të shumta. Një nga të metat kyçe 

të kësaj strategjie, si dhe shumë strategjive tjera të miratuara nga Qeveria e Kosovës, është 

mbulueshmëria financiare e zbatimit të aktiviteteve të planifikuara. Nga informatat publike që 

posedon IKD, nga vlera totale e planifikuar prej 23 milion Euro, janë mbi 18 milion Euro të pa 

ndara për zbatimin e strategjisë.14 

Po ashtu, me 28 maj 2021 me vendimin nr.04/14 është marrë vendimi për miratimin e 

Strategjisë (2021-2030) për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave në Kosovë, si dhe 

Strategjia Shtetërore për Migrim 2021-2025 dhe Plani i Veprimit 2021-2023. Të dy këto 

dokumente strategjike kanë përmbushur kriteret e parapara në Udhëzimin Administrativ Nr. 

07/2018 për planifikimin dhe hartimin e dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit. 

Planifikimi strategjik në Qeverinë e Republikës së Kosovës është i rregulluar me Rregulloren 

e Punës së Qeverisë dhe me udhëzimin administrativ 07/2018 për planifikimin dhe hartimin e 

dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit nga të cilët derivon edhe manuali për  

planifikimin, hartimin, dhe monitorimin e dokumenteve strategjike. Një nga arsyet e 

identifikuara të mos zbatimit të planit vjetor të dokumenteve strategjike është mos zbatimi i 

rregullativës për propozimin e dokumenteve strategjike me theks në shtojcën 2 të udhëzimit 

administrativ, shtojcë e cila ndër tjera, kërkon nga institucionet të paraqesin relevancën e 

strategjisë së propozuar, nevojën për këtë strategji, dhe kur planifikohet të dorëzohet për 

 
13 Shih më shumë planin e dokumenteve strategjike siç është miratuar në Qeverinë e Kosovës.  
14 Opinioni i lëshuar nga Zyra për Planifikim Strategjik ka të përfshirë edhe opinionin e pavarur të Ministrisë së Financave 

për vlerësimin e ndikimit buxhetor sipas udhëzimit administrativ nr. 03/2015 për vlerësimin e ndikimit buxhetor për nismat e 

reja qeveritare. 
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miratim.15 Në pamundësi të dhënies së shpjegimeve për dokumentet strategjike të propozuara 

nga ana e institucioneve, planifikimi për hartimin e dokumenteve strategjike është i dobët dhe 

si pasojë kemi zotime Qeveritare që vazhdojnë të kalohen në planet e viteve pasuese.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Shih për më shumë shtojcën 2 të udhëzimit administrativ 07/2018 për planifikimin dhe hartimin e dokumenteve strategjike 

dhe planeve të veprimit në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18813 faqe 44. 
16 Sipas vlerësimeve të SIGMA në raportin e vitit 2021, 87% e planeve strategjike barten në vitet pasuese. Shih për më 

shumë: https://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2021-Kosovo.pdf  faqe 29. 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18813
https://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2021-Kosovo.pdf
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VI. ZBATIMI I PROGRAMIT LEGJISLATIV TË QEVERISË 

Siç u cek më lartë, me miratimin e Programit të Qeverisë 2021-2025 janë miratuar edhe shtojcat 

e tij siç është edhe programi legjislativ për vitin 2021. Mirëpo ky program përgjatë vitit është 

plotësuar dhe ndryshuar plot shtatë (7) herë dhe si përfundim me vendimin e datës 25 nëntor 

2021 është miratuar dhe përfshinë 188 projektligje. 

Programi legjislativ për vitin 2021 në masë të madhe është bartje e projektligjeve që janë kthyer 

në rishqyrtim tek ministritë sponsorizuese nga ana e Kuvendit, plotësim ndryshim i ligjeve 

aktuale në fuqi, dhe bartje e ligjeve nga programet legjislative të viteve të kaluara në këtë vit 

ku në shumicën e rasteve këto ligje janë të hartuara. 

 

Në kuadër të asaj që u tha më lartë, Qeveria e Republikës së Kosovës që nga themelimi i saj në 

mars deri në fund të vitit 2021 nga 188 projektligjet e propozuara ka miratuar 119 prej tyre. 

Ndërsa në Kuvend, Qeveria ka arritur të miratojë 36 nga 119 projektligjet e procedura apo 20% 

e projektligjeve të miratuara në Qeveri. Nga këto projektligje 90 apo 80% e tyre janë ligje të 

bartura nga vitet e kaluara ose janë plotësim ndryshim i ligjeve aktuale në fuqi, ndërsa janë 

vetëm 24 apo 20% e tyre ligje të reja. 

 

1. Zbatimi i programit legjislativ nga Zyra e Kryeministrit 

Zyra e Kryeministrit (ZKM) gjatë vitit 2021 ka 

planifikuar hartimin dhe miratimin e 12 projektligjeve. 

Nga këto projektligje, pesë (5) janë të bartura nga vitet 

e kaluara ndërsa shtatë (7) janë plotësim ndryshim i 

ligjeve në fuqi. 

Nga 12 projektligjet e planifikuara, ZKM ka arritur të 

miratojë në Qeveri tetë (8) apo 66.6% të tyre. Ndërsa 

nga tetë (8) projektligjet e miratuara në Qeveri, katër 

(4) prej tyre kanë kaluar në procedurat e Kuvendit dhe janë miratuar. 
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2. Zbatimi i programit legjislativ nga Ministria e Drejtësisë 

Ministria e Drejtësisë (MD) gjatë vitit 2021 kishte planifikuar hartimin dhe miratimin e 31 

projektligjeve. Nga këto projektligje, 27 janë të bartura nga vitet e kaluara, tri (3) janë plotësim 

ndryshim i ligjeve në fuqi, dhe vetëm dy (2) 

projektligje janë të reja.  

Nga 31 projektligjet e planifikuara, MD ka 

arritur të miratojë në Qeveri 19 apo 61% prej 

tyre. Ndërsa nga 19 projektligjet e miratuara në 

Qeveri nga programi legjislativ i MD-së, vetëm 

dy (2) prej tyre janë miratuar në Kuvendin e 

Republikës së Kosovës. 

 

3. Zbatimi i programit legjislativ nga Ministria e Punëve të Brendshme 

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) gjatë vitit 2021 kishte të planifikuara për hartim dhe 

miratim 13 projektligje. Nga këto projektligje, 

tetë (8) janë të bartura nga vitet e kaluara, tri (3) 

janë plotësim ndryshim i ligjeve në fuqi, dhe 

vetëm dy (2) projektligje janë të reja. 

Nga 13 projektligjet e planifikuara, MPB ka 

arritur të miratojë në Qeveri vetëm dy (2) apo 

15.3% prej tyre. Ndërsa asnjë prej 

projektligjeve të planifikuara dhe të miratuara 

në Qeveri nuk është shqyrtuar dhe miratuar në 

Kuvendin e Republikës së Kosovës. 

Nga aktivitetet e lartcekura Zyra e Kryeministrit, Ministria e Drejtësisë, dhe Ministria e Punëve 

të Brendshme nga totali i programit legjislativ prej 187 projektligjeve, këto institucione kanë 

pasur gjithsej të planifikuara 56 projektligje prej të cilave 28 janë miratuar e që në përqindje i 

bie 50% , deri sa projektligjet tjera janë bartur për vitin 2022. Nga ana tjetër nga 28 projektligjet 

e miratuara në Qeverinë e Republikës së Kosovës, 

vetëm 6 prej tyre, katër nga Zyra e Kryeministrit dhe 

dy nga Ministria e Drejtësisë janë shqyrtuar dhe 

miratuar nga Kuvendi i Kosovës.  

Nga sa vërehet më lartë, përkundër faktit që numër i 

madh i programit legjislativ është bartje nga vitet e 

kaluara apo plotësim ndryshim i ligjeve në fuqi, vet 

fakti i përfshirjes së një shifre kaq të lartë në program 

legjislativ është faktor determinues i nivelit jo të mirë të planifikimit të Qeverisë. Shto kësaj 

edhe faktin që nga 119 projektligje të miratuara në Qeveri, vetëm 36 prej tyre janë miratuar në 

Kuvendin e Republikës së Kosovës nga një qeveri që udhëheq me një shumicë solide në 

Kuvendin e Kosovës.  

Për këtë arsye raporte ndërkombëtare, si raporti për vendin i Komisionit Evropian dhe ai i 

SIGMA për parimet e Administratës Publike të nëntorit 2021 kanë identifikuar mangësitë e 

Kosovës në proceset e planifikimit. Një nga të metat e përgjithshme është edhe fakti që një 

numër i madh i ligjeve të planifikuara barten në vitet pasuese. Në vitin 2020, 77 nga 105 ligje 

ishin bartur në vitin 2021, që përkthyer në përqindje 73% e agjendës legjislative të planifikuar 

Përkundër faktit që 80% e 

projektligjeve janë plotësim 

ndryshim dhe/apo bartje nga vitet e 

kaluara, Qeveria e Kosovës nuk ka 

arritur të zbatojë programin e saj 

legjislativ për vitin 2021. 

 



23 
 

është bartur në vitin pasues.17 Nga monitorimi i IKD-së të programit legjislativ të vitit 2021 

vërehet se trendi i bartjes së aktiviteteve të planifikuara nga viti në vit vazhdon të jetë në fuqi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 SIGMA faqe 36 
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VII. QEVERISJA E MIRË DHE SUNDIMI I RENDIT DHE LIGJIT 

Në fushën e Qeverisjes së mirë dhe atë të sundimit të rendit dhe ligjit, fusha të cilat kryesisht 

mbulohen nga projeksionet e bëra nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe ajo e Drejtësisë, 

planifikimi i bërë nga këto institucione është zbatuar në nivele të ndryshme të cilat janë 

paraqitur më lartë. Në këtë pjesë do të shqyrtohen efektet e disa prej reformave kyçe të 

planifikuara dhe të/mos zbatuara nga këto institucione. 

 

1. Transparenca 

Një nga parimet e Programit të Qeverisë 2021-2025 është zhvillimi i politikave me qasje të 

përgjegjshme, llogaridhënëse dhe rritje të transparencës18 si dhe është premtuar një qeverisje e 

hapur dhe transparente para qytetarëve, mediave, dhe organizatave të shoqërisë civile duke 

mundësuar qasje në të gjitha iniciativat dhe vendimet qeveritare.19 Nga monitorimi sistematik 

që IKD i ka bërë Qeverisë gjatë vitit 2021 ka vërejtur se parimet e qeverisjes të paraqitura në 

programin e Qeverisë, përveç faktit që janë të garantuara me rregullativën në fuqi, nuk janë 

duke u zbatuar në praktikë.  

IKD që nga themelimi i Qeverisë të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit 2021, ka monitoruar web-

faqet e institucioneve qeveritare për të vlerësuar përmbajtjen e tyre, përkitazi me vendosjen e 

disa informatave bazike në web-faqe. Bazuar në këtë monitorim, IKD gjen se në web-faqen e 

Kryeministrit dhe të gjitha ministrive, në parim të dhënat për Kryeministrin dhe Ministrat janë 

të publikuara ndërsa ka mungesë të disa të dhënave për zëvendës ministra në shumicën prej 

ministrive. Sa i përket të dhënave për këshilltar ligjor dhe sekretar të përgjithshëm, në gjysmën 

prej ministrive nuk ka të dhëna fare ndërsa në disa prej tyre mungojnë kontaktet apo biografia 

e tyre.  

Po ashtu, edhe publikimi i vendimeve, dokumenteve, dhe materialeve tjera informuese për 

publikun lë shumë hapësirë për të dëshiruar. Nga përpilimi i këtij raporti, shumë nga materialet 

është dashtë të kërkohen nëpërmjet qasjes në dokumente publike pasi që një gjë e tillë ka qenë 

e pamundur të bëhet me qasje në webfaqet zyrtare të Qeverisë. Shembull i mirë është, 

përkundër që Qeveria dhe Kuvendi kanë miratuar dokumente shumë të rëndësishme siç janë 

Plani Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes për Stabilizim Asociim dhe Plani i Veprimit të 

ERA 2, këto dokumente nuk janë të qasshme për publikun. 

Në pamundësi të qasjes më të lehtë në informata për shkak të mos publikimit të tyre në 

webfaqet zyrtare, gjatë vitit 2021 

Instituti i Kosovës për Drejtësi 

(IKD)/Betimi për Drejtësi (BpD), ka 

dërguar gjithsej 65 kërkesa për 

informata dhe kërkesa për qasje në 

dokumente publike në institucionet që 

janë subjekt i këtij monitorimi përkitazi 

me Ligjin Nr. 06/L-051 për Qasje në 

Dokumente Publike. 

Në masë të madhe Zyrat për Komunikim 

Publik nga Ministritë dhe Zyra e 

Kryeministrit janë përgjigjur pozitivisht 

në kërkesat e adresuara, mirëpo IKD vëren që në disa raste këto Institucione që janë subjekt i 

monitorimit nuk kanë qenë të përgjegjshme në kontrollimin e materialeve dhe si rrjedhojë kanë 

 
18 Programi i Qeverisë së republikës së Kosovës faqe 17 
19 Po aty faqe 20 
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dërguar përgjigje të pjesshme në informatat e kërkuara ku IKD është detyruar të ri-përsërisë 

kërkesën e njëjtë disa herë. Për më tepër ka pasur edhe institucione që përveç faktit që nuk i 

kanë publikuar informatat në webfaqe, të njëjtat nuk kanë dërguar fare informata në kërkesat e 

adresuara nga IKD. Nga 65 kërkesat për informata dhe qasje në dokumente publike, IKD nuk 

ka pranuar përgjigje në tetë raste nga këto Ministri. 

1. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës; 

2. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve; 

3. Ministria e Mbrojtjes; 

4. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë; 

5. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit; 

6. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës,  

Bazuar në ligjin Nr.06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike neni 12 specifikon se   

Institucioni publik detyrohet që brenda shtatë (7) ditëve prej kohës së regjistrimit të kërkesës, 

të nxjerrë vendim për lejimin e qasjes në dokumentin e kërkuar  apo mund te vazhdojë afatin e 

përcaktuar më së shumti edhe për pesëmbëdhjetë ditë (15) ditë shtesë nëse me një kërkesë 

kërkohen një numër i madh i dokumenteve publike. 

Mirëpo  Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk ka respektuar një gjë të tillë pasi që  

më 28 tetor 2021, Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) / Betimi për Drejtësi (BpD), kishte 

dërguar kërkesë për informata lidhur me hapat konkret të ndërmarrë në raport me aktivitetet e 

planifikuara në kuartalin e dytë dhe të tretë në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional. 

Ndërsa më 5 nëntor 2021, MPJD kishte njoftuar që për shkak se kërkesa është voluminoze dhe 

nuk mjafton afati kohor prej shtatë (7) ditësh, do të përgjigjemi në afatin kohor brenda 15 ditësh 

të gjitha pyetjeve. Tutje, pas 20 ditësh MPJD ka dërguar përsëri një njoftim duke bërë të ditur 

që shumë shpejt do të nxjerrin një vendim për pyetjet e parashtruara, ndërsa Instituti i Kosovës 

për Drejtësi (IKD) më 13 dhjetor ju ka dërguar edhe një rikujtim por që përsëri nuk është 

pranuar përgjigje gjatë vitit 2021. 

Po ashtu, neglizhencë nga Ministria e punëve të Jashtme kemi pasur edhe në raste të tjera ku 

më 30 shtator 2021 Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka dërguar kërkesë për informata në 

Ministrin e Punëve të Jashtme, mirëpo IKD nuk ka pranuar përgjigje nga ana e kësaj Ministrie. 

Vlen të theksohet se IKD në disa raste ka pranuar edhe përgjigje të pjesshme ku në kërkesën 

për informata drejtuar Zyrës së Kryeministrit, lidhur me hapat konkret të ndërmarrë në raport 

me 78 aktivitetet e planifikuara në kuartalin e katërt në kuadër të Planit Strategjik dhe 

Operacional, IKD ka marrë përgjigje të pjesshme në informatat e kërkuara ku si rrjedhojë është 

ri-përsëritur pyetja e njëjtë për aktivitetet që nuk janë përgjigjur. 

Rregullorja për fushat dhe përgjegjësitë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 

Nr. 02/2021 obligon çdo Ministër që të emëroj njërin  nga këshilltarët politik në funksionin e 

zëdhënësit të Ministrisë. Instituti i Kosovës për Drejtësi duke u bazuar në ligjin Nr. 06/L-051 

për Qasje në Dokumente Publike ka kërkuar nga Zyra e Kryeministrit dhe Ministritë e Qeverisë 

së Republikës së Kosovës informata në emërimin e zëdhënësve dhe kontaktet e tyre.                                                                                                                            

Bazuar në këtë kërkesë, IKD ka pranuar përgjigje nga 13 Ministri. Nga këto Ministri, IKD 

është informuar se Zyra e Kryeministrit dhe 10 Ministri, gjegjësisht Ministria e Drejtësisë, 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe 

Diasporës, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministria e Mjedisit, Planifikimit 

Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministria e Zhvillimit Rajonal  si dhe Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural kanë emëruar këshilltarë politik në funksionin e zëdhënësit të 

Ministrisë. Ndërsa një gjë të tillë ende nuk e kanë bërë Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e 

Financave, Punës dhe Transfereve. Në anën tjetër IKD nuk ka pranuar informata nga Ministria 

e Punëve të Brendshme dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim. 
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Përveç transparencës së mangët të institucioneve të Qeverisë, gjatë viti 2021 në bazë të 

monitorimit të IKD-së ekzistojnë dhjetëra raste të proceseve gjyqësore që janë iniciuar kundër 

gazetarëve nga zyrtarë shtetërorë dhe politikanë. Shumica e këtyre rasteve janë padi SLAPP, 

dhe kjo tregon se qeveria jo vetëm që nuk ka arritur të zbatojë standardet minimale të 

transparencës, gjatë vitit 2021 është shtypur e drejta e lirisë së shprehjes, informimit publik dhe 

pjesëmarrjes së publikut në politik bërje. 

 

2. Reformat në administratën publike 

Reforma e Administratës Publike (RAP) ka qenë prioritet për Kosovën, dhe secila qeveri që 

nga fillimi i saj e ka vendosur atë lart në listën e prioriteteve, reforma të cilat janë thelbësore 

në zbatimin e reformave të agjendës evropiane, zhvillim ekonomik, dhe planifikim të mirëfilltë 

të resurseve financiare të një vendi. 

Ngjashëm edhe Qeveria e dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit 2021 ka vendosë Reformat në 

Administratën Publike prioritet të saj, të paraqitura në programin e Qeverisë së Republikës së 

Kosovës 2021-2025. Këto reforma ndërmerren për të pasur një administratë më kompetente, 

në synim të shërbimeve më të mira për qytetaret dhe bizneset si dhe një administratë të aftë për 

të bartur dhe përmbyllur procesin e integrimeve Evropiane.20 

Komisioni Evropian vlerëson se progresi i zbatimit të reformave që burojnë nga Reforma e 

Administratës Publike është ngadalësuar dukshëm si pasojë e zhvillimeve politike, zgjedhjeve 

dhe ndryshimeve të shpeshta të Qeverive.21 Nga ana tjetër SIGMA vlerëson se në të gjithë 

indikatorët ose nuk është arritur progres, ose ka përkeqësime në vitin e fundit. 

Për të zbatuar synimet e paraqitura në Programin e Qeverisë janë planifikuar disa veprime që 

të ndërmerren në kuadër të Planeve Strategjike dhe Operacionale të Qeverisë. Këto veprime 

përkojnë me ndërlidhjen e reformave të administratës publike me procesin e integrimeve 

Evropiane. Prandaj si të tilla janë të planifikuara edhe në kuadër të dokumenteve tjera, përpos 

PSO, siç janë marrëveshja për IPA 2016 në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, 

PKZMSA, dhe ERA II. 

Mirëpo, përkundër faktit që është identifikuar si e metë zbatimi i reformave në administratë 

publike, nga monitorimi sistematik i IKD për zbatimin e programit të Qeverisë, vërehet se kjo 

qasje nuk ka ndryshuar. Siç është theksuar në këtë dokument më lartë, qëllimi strategjik i 

Modernizimit të administratës publike, përfshin 14 objektiva operacionale, dhe 53 aktivitete 

për zbatimin e qëllimit strategjik. Nga këto aktivitete 30 prej tyre janë zbatuar, ndërsa 23 prej 

tyre nuk janë zbatuar apo 56.6% e qëllimit strategjik është zbatuar. 

Pjesë e këtij qëllimi strategjik kanë qenë edhe aktivitete që ndërlidhen reforma substanciale si 

korniza strategjike e administratës publike zbatimi i së cilës është i ndërlidhur edhe me 

përkrahjen buxhetore nga ana e Bashkimit Evropian.22 Korniza strategjike e këtyre reformave 

përbëhej nga katër strategji23 të cilave i’u ka skaduar mandati në vitin 2020 dhe 2021. Në një 

proces koordinues me SIGMA, Ministria e Punëve të Brendshme ka fuzionuar tri nga këto 

strategji në një strategji të quajtur Strategjia për Reforma të Administratës Publike.24 Mirëpo, 

 
20 Shih për më shumë Programin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 2021-2025, faqe 20. 
21 Shih për më shumë Raportin për Kosovën 2021 – Kosovo 2021 Report, Strasbourg 19.10.2021. faqe 12 
22 Shih marrëveshjen IPA 2016 në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian në: https://gzk.rks-

gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15707  
23 Pjesë e Kornizës strategjike të PAR janë: Strategjia për Përmirësimin e Planifikimit dhe Koordinimit të Politikave, 

Strategjia për Rregullim më të Mirë, dhe Strategjia për Modernizimin e Administratës Publike, si dhe Strategjia për 

Menaxhimin e Financave Publike. 
24 Shih Planin Strategjik dhe Operacional të MPB në: https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/07/Plani-

Strategjik-dhe-Operacional.pdf  

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15707
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15707
https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/07/Plani-Strategjik-dhe-Operacional.pdf
https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/07/Plani-Strategjik-dhe-Operacional.pdf
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MPB nuk ka arritur të hartojë dhe miratojë këtë strategji në vitin 2021, dhe si rrjedhojë Kosova 

nuk ka kornizë strategjike për RAP që më shumë se 2 vite në disa fusha. 

Po ashtu, pjesë e reformave të administratës publike kanë qenë të parapara edhe disa 

projektligje. Projektligjet më kryesore të cilat po ashtu ndërlidhen me zbatimin e përkrahjes 

sektoriale buxhetore të paraparë në marrëveshjen e IPA 2016. Pjesë e RAP kanë qenë edhe 

pako ligjore e projektligjit për pagat e nëpunësve civil dhe ndryshim plotësimi i ligjit për zyrtar 

publik. Të dy këto ligje janë edhe pjesë e mbështetjes buxhetore sektoriale si pjesë e 

Marrëveshjes IPA 2016.25 Mos zbatimi i këtyre aktiviteteve pamundëson që Qeveria të mund 

të lëvrojë mjetet e alokuara nga BE për zbatimin e këtyre reformave të cilat janë paraparë me 

Marrëveshjen e IPA 2016 në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. 

Hartimi i projektligjit për zyrtarë publik i miratuar në shkurt të 2019 synonte të vendosë sistem 

të unifikuar në menaxhimin e zyrtarëve publik të punësuar në administratën shtetërore në të 

gjitha nivelet, duke shfuqizuar Ligjin nr. 03/l-149 për shërbimin civil të Republikës së Kosovës. 

Si iniciativë ligjore kishte për qëllim krijimin e bazës ligjore për punësim të zyrtarëve publikë 

në institucionet e Republikës së Kosovës, të bazuar në merita, integritet moral, paanësi dhe 

qëndrueshmëri.26Mirëpo, në bazë të ankesave të ndryshme dhe të shumta të pranuara nga Zyra 

e Avokatit të Popullit, kjo e fundit i drejtohet Gjykatës Kushtetuese për të vlerësuar 

kushtetutshmërinë e këtij ligji. Në bazë të aktgjykimit të kësaj të fundit, nene specifike të Ligjit 

për zyrtarë publik janë në shpërputhje me nene specifike të disa institucioneve, që ky ligj nuk 

zbatohet në raport me disa institucione të pavarura si Këshilli Gjyqësor i Kosovës, etj. Dhe 

konstaton dhe kërkon nga Kuvendi i Kosovës që ligji të ndryshohet dhe plotësohet në harmoni 

me gjetjet dhe përkitazi me aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese.27 

Përkundër faktit që Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese është publikuar në korrik të 2020, faktit 

që paqartësia ligjore ka ndikuar në menaxhimin e përgjithshëm të administratës publike, dhe 

faktit që hartimi dhe miratimi i këtij ligji është i ndërlidhur edhe me përkrahjen buxhetore nga 

ana e Bashkimit Evropian për Kosovën, ky aktivitetet i paraparë në PSO të MPB-së nuk është 

plotësuar në vitin 2021.  

Si pasojë, administrata shtetërore në të gjitha nivelet është duke funksionuar me dy ligje 

pjesërisht të zbatueshme, ligjin nr. 06/L-114 për zyrtarët publikë dhe ligjin nr. 03/l-149 për 

shërbimin civil të Republikës së Kosovës. Për më tepër, lëvrimi i mbështetjes buxhetore nga 

Bashkimi Evropian përkitazi me Marrëveshjen IPA 2016 në mes të Kosovës dhe Bashkimit 

Evropian është i pamundur deri në hartimin dhe miratimin e projekt ligjit për zyrtar publikë. 

Nga ana tjetër Qeveria e Kosovës ka planifikuar hartimin e projektligjit për paga në sektorin 

publik nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ky ligj, siç u cek më lartë, është i 

ndërlidhur me përkrahjen buxhetore nga ana e Bashkimit Evropian si pjesë e Marrëveshjes IPA 

2016, dhe vije si rrjedhojë e shpalljes së Ligjit nr. 06/L-111 për pagat ne sektorin publik i 

miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës me 02 shkurt 2019 të pavlefshëm në tërësinë e 

tij nga ana e Gjykatës Kushtetuese.28  

Synim i ligjit nr. 06/L-111 për pagat në sektorin publik ishte harmonizimi i sistemit, vendosja 

e kritereve për paga, dhe rregullat për përcaktimin e pagave në sektorin publik për të gjithë 

zyrtarët që paguhen nga buxheti i shtetit.29 Kjo do ishte një reformë e madhe pasi që sistemi 

aktual është i shpërndarë në Ligjin nr. 03/L-147 për pagat e nëpunësve civilë, rregullore dhe 

 
25 Shih për më shumë Marrëveshjen në: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=15707  
26 Shih nenin 1 të Ligjit nr. 06/L - 114 për zyrtarët publikë në:  https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=25839  
27 Shih për më shumë aktgjykimin nr. KO203/19, publikuar: 13.07.2020 në: https://gzk.rks-

gov.net/ActDetail.aspx?ActID=29923  
28 Shih për më shumë Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese për ligin për pagat në sektorin publik në: https://gjk-ks.org/wp-

content/uploads/2020/07/gjk_ko_219_19_agj_shq.pdf  
29 Shih Ligjin nr. 06/L-111 për pagat në sektorin publik në: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18683 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2679
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$rAktet$ctl00$lblAn','')
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2679
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2679
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=15707
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=25839
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$rAktet$ctl00$lblAn','')
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=29923
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=29923
https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2020/07/gjk_ko_219_19_agj_shq.pdf
https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2020/07/gjk_ko_219_19_agj_shq.pdf
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vendime të ndryshme të Qeverisë për shtesa, rritje të pagave, dhe vendime për anulime të 

vendimeve të mëparshme. Një anomali e identifikuar nga IKD është vendimi i Qeverisë 

Haradinaj nr. 4/20 miratuar më 20 dhjetor 2017 ku IKD kishte kontestuar legjitimitetin dhe 

ligjshmërinë e vendimit të Qeverisë Haradinaj, e cila nuk kishte pritur që çështjen e pagave ta 

rregullojë përmes ligjit, por ishte nxituar që t’ia rrisë pagën vetës në mënyrë të kundërligjshme, 

duke qenë edhe në situatë të konfliktit të interesi.30 Si pasojë e këtij vendimi të Qeverisë, 

ndërlidhur me ligjin për gjykatat dhe ligjin për prokurorin e shtetit, pagat e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve u rritën me automatizëm, që përveç lirshmërisë, legjitimitetit, dhe konfliktit të 

interesit, ky vendim kishte shkaktuar një barrë të madhe për buxhetin e shtetit.31  

Qeveria Kurti I në shkurt të vitit 2020 në mbledhjen e dytë të Qeverisë kishte anuluar vendimin 

4/20 të datës 20 dhjetor 2017 me vendimin 01/02. Edhe kjo qasje e Qeverisë Kurti I ishte 

kontestuar për ligjshmërinë e këtij vendimi pasi një vendim i kundërligjshëm nuk mundë të 

anulohet me një vendim tjetër të kundërligjshëm, me theks në qasjen që ky vendim nuk 

aplikohej në rritjen e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkaktuar nga vendimi i Qeverisë 

Haradinaj.32 Për më tepër pika katër e vendimit 01/02 të datës 12 shkurt 2020 thekson se 

“Vendimi vlen deri në marrjen e vendimit nga Gjykata Kushtetuese në lidhje me rastin 

KO2019/19 për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjit 06/L-111 për pagat në sektorin 

publik”.33 Pesë muaj më vonë me datë 13 korrik 2020 Gjykata Kushtetuese kishte nxjerrë 

aktgjykimin KO2019/19 ku kishte shpallë të pavlefshëm ligjin 06/L-111 për pagat në sektorin 

publik, dhe Qeveria ende nuk ka marrë asnjë veprim për adresimin e kësaj çështje pasi që një 

vendim i tillë është jo ligjor dhe i shfuqizuar që nga korriku i vitit 2020 me aktgjykimin e 

Gjykatës Kushtetuese. 

Prandaj, Qeveria e Kosovës për të kthyer ligjshmërinë në sistemin e pagave në administratë 

publike duhet sa më parë të hartojë dhe miratojë projektligjin për paga në mënyrë që të vendosë 

ligjshmërinë në këtë fushë shumë të rëndësishme për administrimin dhe menaxhimin e dhjetëra 

mijëra zyrtarëve që paguhen nga buxheti i konsoliduar shtetërorë.  

Si përfundim, Qeveria e Kosovës ka vendosur prioritet reformat në administratë publike, dhe 

po ashtu ka inkorporuar këto reforma në Planet Strategjike dhe Operacionale të MPB por edhe 

disa prej tyre edhe në marrëveshje ndërkombëtare. MPB në vitin 2021 ka arrit të zbatoj 53% të 

aktiviteteve të parapara në objektivin strategjik për reforma në administratën publike. Derisa 

çdo aktivitet i përfshirë në këtë objektivë strategjike ka rëndësinë e vetë, aktivitetet kyçe që do 

mundësonin reforma substanciale në administratën publike nuk janë ndërmarrë në kuadër të 

vitit 2021. Si rrjedhojë e mos ndërmarrjes së këtyre reformave, sot Kosova nuk ka mekanizëm 

të unifikuar të menaxhimit të zyrtarëve publik, nuk ka mekanizëm ligjorë të menaxhimit të 

pagave në sektorin publik, nuk ka një planifikim afatgjatë të reformave që duhet të ndërmerren 

në të ardhmen dhe çfarë është edhe më e rëndë rrezikon të humbë përkrahjen buxhetore nga 

ana e Bashkimit Evropian. 

 

3. Reformat në drejtësinë penale 

Drejtësia penale pa dyshim se është një nga fushat kryesore për të cilat shtetet zhvillojnë 

politika me qëllim të parandalimit dhe luftimit të krimit, me theks të veçantë të krimit të 

organizuar dhe korrupsionit apo luftimit të terrorizmit.  

 
30 Shih për më shumë reagimin e IKD në: https://kli-ks.org/ikd-reagon-ndaj-vendimit-te-qeverise-kurti-lidhur-me-

pagat/?fbclid=IwAR1Kb5cGggCdDtAZgjUJDFfKjxqARMSvYwVCr4T__C8BZYQAPvseJJS52UM  
31 Neni 35 i LIGJI Nr. 06/L - 054 PËR GJYKATAT paraqet ndërlidhjen e pagave të gjyqtarëve me pagat e ekzekutivit. Për 

më shumë shih: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18302  
32 Shih pikën 3 të vendimit 01/02 të datës 12.02.2020 në: https://kryeministri.rks-gov.net/wp-

content/uploads/2020/02/Vendimet-e-mbledhjes-s%C3%AB-2-t%C3%AB-Qeveris%C3%AB.pdf  
33 Ibid pika 4. 

https://kli-ks.org/ikd-reagon-ndaj-vendimit-te-qeverise-kurti-lidhur-me-pagat/?fbclid=IwAR1Kb5cGggCdDtAZgjUJDFfKjxqARMSvYwVCr4T__C8BZYQAPvseJJS52UM
https://kli-ks.org/ikd-reagon-ndaj-vendimit-te-qeverise-kurti-lidhur-me-pagat/?fbclid=IwAR1Kb5cGggCdDtAZgjUJDFfKjxqARMSvYwVCr4T__C8BZYQAPvseJJS52UM
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18302
https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2020/02/Vendimet-e-mbledhjes-s%C3%AB-2-t%C3%AB-Qeveris%C3%AB.pdf
https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2020/02/Vendimet-e-mbledhjes-s%C3%AB-2-t%C3%AB-Qeveris%C3%AB.pdf
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Qeveria e Republikës së Kosovës, me misionin e saj të planit strategjik dhe operacional në 

drejtësinë penale,  gjatë vitit 2021 ka paraparë 13 aktivitete të cilat kanë theks të veçantë në 

reforma të drejtësisë penale. Nga këto 13 aktivitete të parapara, shtatë (7) nga to janë realizuar, 

ndërsa gjashtë (6) të tjera jo. Ministria e Drejtësisë, ka arritur që të realizoj këto aktivitete: 

Strategjia për Sundimin e Ligjit, Projekt Kodi i Procedurës Penale, Projektligji për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, Projektligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin 

e Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë Publik, Hartimi i projektligjit për konfiskimin e pasurisë së 

pajustifikueshme, Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-213 për 

Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale dhe Koncept Dokumenti për 

Sanksionet e Shёnjestruara për Shkelësit e të Drejtave tё Njeriut.  

Si një nga aktivitetet më të rëndësishme të aktiviteteve të Qeverisë ka qenë Strategjia për 

Sundimin e Ligjit 2021-2026, e cila është miratuar nga Qeveria, në gusht të vitit 2021. Me këtë 

strategji është përcaktuar që si probleme kryesore të kësaj fushe janë parandalimi dhe luftimi i 

krimit të organizuar dhe korrupsionit, mungesa e kapaciteteve, koordinimit dhe vullnetit në 

këtë drejtim si dhe mos-funksionimin adekuat të sistemit të konfiskimit të pasurisë së përdorur 

ose fituar përmes veprës penale, problemet në ekzekutimin e sanksioneve penale, përdorimin 

e vogël të masave alternative, nevoja për ngritjen e sistemit sprovues, gjegjësisht kapaciteteve 

të Shërbimit Sprovues të Kosovës, në bashkëpunim edhe me Shërbimin Korrektues të Kosovës. 

Përpos saj, Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Drejtësisë ka arritur që gjatë vitit 2021 

të dërgoj në Kuvend edhe Projekt Kodin e Procedurës Penale nëpërmjet të cilit synohet të 

adresohen të metat e identifikuara në sistemin e të drejtës penale, i cili gjatë vitit 2021 ka kaluar 

në Kuvend vetëm në lexim të parë. Mirëpo me këtë Kod, nuk është përfshirë kontrolli gjyqësor 

në aktet prokuroriale.34 Gjatë vitit 2021 po ashtu është arritur që deri në lexim të parë të kaloj 

edhe Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-213 për Bashkëpunim 

Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale, si dhe miratimi i ndryshimeve në Projektligjin për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Mirëpo, Ministria e Drejtësisë me 

rastin e hartimit të këtij të fundit, ka injoruar problemet reale që lidhen me zbatimin e këtij 

projektligji, si dhe shqetësimet e ngritura nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke vepruar me 

një nguti të paarsyeshme, në procedimin e Projekt-ligjit.35   

Nga ana tjetër, ishte planifikuar miratimi i plotësim ndryshimeve në ligjin për Këshillin 

Prokurorial të Kosovës dhe ligjin për Prokurorin e Shtetit (KPK). Këto plotësim ndryshime 

janë në linjë me reformat e propozuara në kuadër të Rishikimit Funksional të Sektorit të 

Sundimit të Ligjit ku synohet funksionalizimi, rritja e kapaciteteve dhe integritetit, ulja e numrit 

të anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, metodologjia e përzgjedhjes së anëtareve të 

KPK, si dhe bilanci gjinor dhe i përfaqësimit në KPK.  

Përkundër faktit që ishin të planifikuara për zbatim në vitin 2021, mungesa e bashkëpunimit 

dhe përplasjet në mes të Ministrisë së Drejtësisë dhe sistemit prokurorial kanë quar në vonesa 

për dakordimin e provizioneve të ndryshme të këtyre projektligjeve. Mu për këtë, Ministria e 

Drejtësisë në tetor të vitit 2021, i ishte drejtuar komisionit te Venecias me një kërkesë lidhur 

me procesin e iniciuar për reformimin e sistemit prokurorial. Ne dhjetor të 2021, Komisioni i 

Venecias beri publikimin e opinionit të përpiluar ne bazë të kërkesës se Ministrisë së Drejtësisë, 

ku ne parim e vlerësoi të nevojshëm reformimin e sistemit prokurorial në Kosovë por duke 

dhënë edhe disa rekomandime për qasjen që duhet ndjekur në zbatimin e këtyre reformave.36   

 
34 Shënim: Mungesa e kontrollit gjyqësor në aktet prokuroriale do të trajtohet në mënyrë të detajuar te kapitulli “Të drejtat e 

njeriut”, të këtij raporti. 
35 Raporti i IKD datë 21.11.2021 https://kli-ks.org/ikd-nuk-ka-progres-ne-llogaridhenien-e-gjyqtareve-dhe-prokuroreve/ 
36 Shih për më shumë opinionin e Komisionit të Venecias në: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD(2021)051-e&fbclid=IwAR3WZQj_ZQcYUw4zsUIHTCAjHOR-Yeqktm6G5NbOFZ9EbMBhc-X-AFAPjkg   

https://kli-ks.org/ikd-nuk-ka-progres-ne-llogaridhenien-e-gjyqtareve-dhe-prokuroreve/
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)051-e&fbclid=IwAR3WZQj_ZQcYUw4zsUIHTCAjHOR-Yeqktm6G5NbOFZ9EbMBhc-X-AFAPjkg
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)051-e&fbclid=IwAR3WZQj_ZQcYUw4zsUIHTCAjHOR-Yeqktm6G5NbOFZ9EbMBhc-X-AFAPjkg
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Derisa hartimi dhe miratimi i këtyre projektligjeve paraqet reformë substanciale për drejtësinë 

penale në Kosovë, Instituti i Kosovës për Drejtësi nëpërmjet aktiviteteve në kuadër të programit 

ligjbërja dhe ndërlidhjes me programin e monitorimit të seancave gjyqësore, ka marrë pjesë në 

procesin e hartimit të këtyre ligjeve, dhe përveç që ka ndihmuar në analiza dhe hartim të këtyre 

projektligjeve, ka dërguar edhe komente në çdo instancë të procesit të hartimit dhe miratimit 

të këtyre ligjeve. 

Ndërkaq gjatë vitit 2021, kanë mbetur pa u përmbushur edhe gjashtë aktivitete të Qeverisë për 

reforma penale. Projektligji për Sistemin Qendror të Evidencës Penale, Projektligji për 

Shërbimin Korrektues, Projektligji për Shërbimin Sprovues, Projektligji për Ekzekutimin e 

Sanksioneve Penale, Projektligji për plotësimin/ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-052 për 

Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe i plotësuar me ligjin nr. 04/L-

273 dhe ligjin nr. 05/L-103 dhe Koncept Dokumenti për krijimin e fondit të konfiskimit, janë 

objektivat të cilat nuk janë arritur të realizohen nga Ministria e Drejtësisë. 

 

4. Avancimi i kornizës ligjore kundër korrupsionit 

Qeveria e Kosovës, kishte të planifikuar ndërmarrjen e një mori veprimesh me të cilat kishte 

për qellim të ndikonte dukshëm në uljen e nivelit të korrupsionit. Veprimet e planifikuara në 

këtë fushë ishin kryesisht pjesë e agjendës së avancimit të kornizës ligjore kundër korrupsionit. 

Në këtë drejtim Qeveria kishte planifikuar nxjerrjen e një sërë projektligjesh, duke filluar nga 

projektligji për agjencinë për parandalimin e korrupsionit, projektligji për deklarimin, 

prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë, rregulloren për përcaktimin e procedurës për pranimin 

dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit, draft koncept dokumenti për çështjen e pasurisë së fituar 

në mënyrë të pajustifikueshme si dhe projektligji për byronë shtetërore për verifikimin dhe 

konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme.  

Të gjitha zotimet e sipërpërmendura janë miratuar në qeveri. Mirëpo, zbatimi i këtyre zotimeve 

në vlerësimin e IKD-së nuk është bërë bazuar në një vlerësim meritor ne mënyrë që të 

mundësohet hartimi i politikave të mirëfillta që janë të zbatueshme. Më poshtë po listojmë disa 

nga vërejtjet e paraqitura nga IKD, duke filluar me koncept dokumentin për çështjen e pasurisë 

së fituar në menyrë të pajustifikueshme.  

Nga tetë (8) shkaqet që përmenden në këtë koncept dokument, katër (4) prej tyre më shumë i 

referohen jo-efikasitetit të sistemit gjyqësor dhe një mungesës së bashkëpunimit 

ndërinstitucional. Kjo tregon se Ministria e Drejtësisë përpiqet që ta arsyetoj projektligjin më 

shumë si nevojë që del nga problemet me zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe jo në mungesën 

e tij. Një vlerësim i tillë është bërë pa ndjekur procedurat qeveritare të vlerësimit të zbatimit të 

legjislacionit në fuqi, procedurë e cila ndërmerret nëpërmjet procesit të vlerësimit ex-post të 

legjislacionit. Për më tepër, nëpërmjet përfshirjes edhe të një sistemi të konfiskimit të pasurisë 

krijon pasiguri juridike në një sistem të stërngarkuar institucional të luftës kundër 

korrupsionit.37 

Ministria e Drejtësisë pretendon se ligjet që janë në fuqi nuk janë zbatuar si duhet, pra sipas 

MD-së, prej se është miratuar ligji për kompetencat e zgjeruara dhe deri më tani kemi vetëm 

një rast të konfiskimit të pasurisë së fituar me vepër penale. Në anën tjetër, projektligji për 

byronë shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme si i tillë 

 
37 Analizat e procesit të rishikimit funksional kanë identifikuar një nga të metat më të mëdha të luftës kundër korrupsionit 

janë numri i madh i institucioneve që janë përgjegjëse për këtë fushë, mbivendosja e kompetencave të tyre dhe paqartësi në 

mekanizmin kryesor kompetent në luftën kundër korrupsionit. Shih për më shumë materialet në fushën e Drejtësisë Penale, 

Dokument mbi politikat për vlerësimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Këto 

dokumente nuk janë publikuar nga Ministria e Drejtësisë, por IKD ka pasur qasje në to. 
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ndërton mekanizmin e konfiskimit civil në Kosovë, duke mundësuar konfiskimin e pasurisë së 

pajustifikueshme pa pasur nevojë për ekzistencën e një dënimi penal. 38 

Megjithëse qëllimi kryesor i projektligjit është legjitim, pra konfiskimi i pasurisë që rrjedh nga 

veprimtari të paligjshme, që ndërlidhen me korrupsionin zyrtar, pasuri kjo që për arsye të 

ndryshme, nuk mund të konfiskohet në procedurë penale, prapë se prapë në disa aspekte 

projektligji nuk respekton Kushtetutën e vendit dhe nuk është në linjë të plotë me standardet 

ndërkombëtare në këtë fushë.39 

Për të pasur një implementim të suksesshëm të këtij ligji, Byroja duhet të ketë qasje në të dhëna  

financiare të qytetarëve që do jenë subjekt i trajtimit. Por, sipas rendit kushtetues i cili bazohet 

në sundimin e ligjit, e që neni shtatë (7) i Kushtetutës mes të tjerash garanton edhe të drejtën e 

pronës, qasja në të dhënat e tilla duhet të jetë e ligjshme, adekuate dhe vetëm nën kontroll 

gjyqësorë.40 

Kur jemi tek mënyra e funksionimit të Byrosë, problematikë e veçantë na paraqitet edhe tek 

zgjedhja e drejtorit. Sipas projektligjit, zgjedhja e drejtorit bëhet me shumicën e thjeshtë, siç 

parashihet me nenin 12 pika 7 e projektligjit41, kurse sa i përket mënyrës së shkarkimit të tij, 

kjo nuk specifikohet fare. Pra, zgjedhja me shumicën e thjeshtë i jep mundësi shumicës 

parlamentare që të kenë nën kontroll këtë institucion kaq të rëndësishëm.   

Pjesë e rëndësishme e agjendës së avancimit të kornizës ligjore kundër korrupsionit ishte edhe 

miratimi i projektligjit për agjencinë për parandalimin e korrupsionit. Ky projektligj është 

miratuar në qeveri në qershor të vitit 2021, me qëllim të përcaktimit të funksionimit të 

Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, si organ i pavarur dhe i specializuar për zbatimin 

e politikave shtetërore për parandalimin e korrupsionit që bien brenda fushëveprimit të saj. 

Gjithashtu edhe ky projektligj ka shumë paqartësi dhe përsëritje të panevojshme të dispozitave, 

neni një (1) i projektligjit përsëritet në piken 1 të nenit 4.42 Instituti i Kosovës për Drejtësi ka 

dhënë komente të cilat në shumicën e rasteve nuk janë marrë parasysh nga Ministria e 

Drejtësisë. 

Ky projektligj është e dalë e procesit të Rishikimit Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit, 

dhe si i tillë ka një vlerësim të zbatimit të politikave që ndërlidhen me funksionimin e AKK, 

mirëpo rekomandimet e këtij procesi nuk janë zbatuar në plotni në draft projektligjin e hartuar 

nga MD. AKK kishte dështuar të bënte zbatimin e mirëfilltë të dispozitave ligjore, e sidomos 

të atyre që kishin të bënin me deklarimin e pasurisë dhe të ardhurave.43 

Ndërsa për sa i përket çështjes së deklarimit të pasurisë, vlen të theksohet se në vitin 2021, 

Qeveria e Kosovës, me sponsorizim të Ministrisë së Drejtësisë, ka miratuar  projektligjin për 

deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave. Miratimi i këtij projektligji 

do të duhej të rregullonte përcaktimin e sistemit të deklarimit të pasurisë nga ana e zyrtarëve të 

lartë. Mirëpo, kur kemi parasysh problemet që Agjencia Kundër Korrupsion, kishte në të 

 
38 Koncept dokumenti për Çështjen e Pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme  

https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=40883 
39 Konfiskimi i pasurisë së pajustifikueshme: problemet juridike të projektligjit aktual 

https://kli-ks.org/konfiskimi-i-pasurise-se-pajustifikueshme-problemet-juridike-te-projektligjit-aktual/ 
40 Kushtetuta e Republikes se Kosovës 

 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702 
41 Projektligji për Byronë Shtetrore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Psurisë së pajustifikueshme 

https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/12/Projektligji-per-Byrone-Shteterore-per-Verifikimin-dhe-

Konfiskimin-e-Pas....pdf 
42 Projektligjit për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit 

 https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/07/PROJEKTLIGJI-PER-AGJENCINE-PER-PARANDALIMIN-

E-KORRUPSIONIT.pdf 
43 Raporti i IKD-së faqe 28-29 

 https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2021/03/Raporti-per-Supreme-Final-12.03.2021.pdf 

https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=40883
https://kli-ks.org/konfiskimi-i-pasurise-se-pajustifikueshme-problemet-juridike-te-projektligjit-aktual/
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702
https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/12/Projektligji-per-Byrone-Shteterore-per-Verifikimin-dhe-Konfiskimin-e-Pas....pdf
https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/12/Projektligji-per-Byrone-Shteterore-per-Verifikimin-dhe-Konfiskimin-e-Pas....pdf
https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/07/PROJEKTLIGJI-PER-AGJENCINE-PER-PARANDALIMIN-E-KORRUPSIONIT.pdf
https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/07/PROJEKTLIGJI-PER-AGJENCINE-PER-PARANDALIMIN-E-KORRUPSIONIT.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2021/03/Raporti-per-Supreme-Final-12.03.2021.pdf
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kaluarën me zbatimin e legjislacionit paraprak, ekziston mundësia që të përsëriten problemet e 

njëjta.  

Vlen të theksohet se edhe pse ligji në fuqi “ligji për deklarim të pasurisë Nr. 04/L-228 në nenin 

3 pika 2, e përcaktonte në mënyrë specifike mënyrën e deklarimit të pasurisë nga ana e zyrtarit,  

ku zyrtari i lartë publik është i obliguar të cekë shumën, llojin dhe burimin e të ardhurave44, 

sipas interpretimit që aso kohe i ishte bërë kësaj dispozite nga ana e AKK-së, zyrtarët publik 

nuk ishin të detyruar të deklaronin të hyra ndaras veç e veç, por vetëm për vitin kalendarik në 

tërësi, duke mos marrë për bazë ligjin bazik nr. 04/L-050 nenit 5 pika 3, ku kjo çështje ishte e 

rregulluar.45  

Në kuadër të agjendës së avancimit të kornizës ligjore kundër korrupsionit përfshihet edhe 

rregullorja për përcaktimin e procedurës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit. 

Sipas ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve neni 17, në bazë të numrit të punësuarve, punëdhënësit 

janë të obliguar të caktojnë zyrtarin përgjegjës për sinjalizim.46 Kjo dispozitë rregullon 

minimumin e numrit e të punësuarve për caktimin e zyrtarit, por nuk parasheh zgjidhje për 

institucione me veprimtari komplekse dhe që kanë numër të madh të punësuarve, si dhe shtrirje 

të gjerë territoriale. 

Me sa u theksua më lart, Qeveria e Kosovës do të duhej të angazhohej më shumë në rregullimin 

e infrastrukturës ligjore lidhur me llogaridhënien e institucioneve ligj zbatuese, e që kjo do të 

kishte një ndikim më të madh në implementimin e legjislacionit që është në fuqi, dhe 

njëkohësisht do të ndikonte në rritjen e efikasitetit, bashkëpunimin ndërinstitucional dhe uljen 

e nivelit të korrupsionit në vend. 

Për më tepër arsyetimet e dhëna nga ana e Ministrisë së Drejtësisë për inicimin e projektligjeve 

dhe reformave të thella në fushën e kundër korrupsionit janë të bazuara në qendrime politike 

dhe jo në analiza të bëra bazuar në sistemin e vendosur në kuadër të Qeverisë. Ministria e 

Drejtësisë në PSO të saj kishte planifikuar që në vitin 2021 të hartojë, shqyrtojë dhe miratojë 

vlerësime ex-post për disa ligje. Përveç faktit që MD nuk i ka zbatuar këto aktivitete dhe asnjë 

nga vlerësimet ex-post nuk është përfunduar, asnjë nga iniciativat e propozuara nuk është pjesë 

e këtyre iniciativave. Deklarimi se ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë 

nuk është duke funksionuar është më shumë deklarim me hamendje se sa i bazuar në evidencë. 

 

5. Të drejtat e njeriut 

Në kuadër të monitorimit të punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, IKD ka monitoruar 

edhe mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore në dokumentet e 

miratuara nga kjo qeveri. Krahas këtyre dokumenteve, IKD ka evidentuar edhe mungesë të 

planifikimit të Qeverisë për të hartuar dhe miratuar politika të caktuara të cilat janë të 

domosdoshme për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe liritë themelore.  

Një sfidë e kësaj natyre të cilën e ka trashëguar Qeveria aktuale është mungesa e kontrollit 

gjyqësor në aktet prokuroriale. Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 32 ka përcaktuar 

se “secili person ka të drejtë të përdorë mjetet juridike kundër vendimeve gjyqësore dhe 

administrative të cilat cenojnë të drejtat ose interesat e saj/tij në mënyrën e përcaktuar me ligj”. 

 
44 Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/l-050 për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të 

lartë publik dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat zyrtarë  

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9445 
45 Ligjit nr. 04/l-050 për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publik dhe deklarimin, 

prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat zyrtarë  

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9445 
46 Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve neni 17 

 https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/C963FC32-6A32-4126-B36B-A1DEFBBA1495.pdf 

 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9445
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9445
https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/C963FC32-6A32-4126-B36B-A1DEFBBA1495.pdf
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Kjo e drejtë kushtetuese e cila nuk mund të cenohet as përmes amandamentit kushtetues47, 

është e pazbatueshme në rastet kur Prokurori i Shtetit hedhë kallëzimet penale apo mbyllë 

hetimet. Kjo për arsye se Kodi Nr.04/L-123 i Procedurës Penale nuk ka përcaktuar mjet juridik 

ndaj këtyre vendimeve. Në gjithë rendin juridik kosovar, nga kontrolli gjyqësor janë të 

përjashtuara vetëm këto vendime48. Ministrja e Drejtësisë në fillim të mandatit të saj ishte 

zotuar për ta adresuar këtë çështje.  

Në drejtim të dhënies së kontributit për këtë fushë, IKD përmes anëtarëve të saj në grupin 

punues për draftimin e Kodit të Procedurës Penale kishte bërë gjithë analizën dhe kishte hartuar 

nenet e këtij kodi që garantonin mjetin juridik, përkatësisht zbatimin e një të drejte kushtetuese, 

në këto raste. Përkundër kësaj, pa ndonjë arsyetim, Qeveria e Republikës së Kosovës e ka 

miratuar dhe proceduar në Kuvend draft Kodin e Procedurës Penale, i cili draft-kod nuk e 

adreson kontrollin gjyqësor të vendimeve të Prokurorit të Shtetit.  

Jashtë të drejtës për ushtrimin e mjeteve juridike kanë mbetur edhe vendimet përkitazi me 

ankesat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Fillimisht, duhet potencuar faktin se ligji në fuqi e 

përcakton institucionin e Avokatit të Popullit si institucion kompetent për të trajtuar ankesat në 

raport me vendimet e autoriteteve kompetente (kryetarëve të gjykatave dhe kryeprokurorëve) 

përkitazi me ankesat disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve49. Kjo është vërtetuar edhe 

nga Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës50. Pa ndonjë arsyetim meritor, Institucioni i 

Avokatit të Popullit vazhdimisht ka hezituar që ta ushtrojë këtë detyrim ligjor që ka. Sidoqoftë, 

në kuptim të Qeverisë, gjatë fazës së plotësim/ndryshimit të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, IKD i kishte propozuar MD-së që ta adresojë këtë çështje, duke 

“stërspecifikuar” dispozitën ligjore që garanton të drejtën për mjet juridik në këto raste. Këto 

propozime, në kundërshtim me Rregulloren për Standardet Minimale për Procesin e 

Konsultimit Publik, ishin injoruar nga MD dhe Qeveria ka miratuar dhe proceduar në Kuvend 

Projektligjin i cili nuk adreson këtë problematikë.  

Ligji për Prokurorin e Shtetit51 dhe Ligji për Gjykatat52 përcaktojnë se secili gjyqtar do të ketë 

nga një bashkëpunëtore profesional, në mënyrë që të rritet efikasiteti i gjyqtarëve dhe lëndët e 

qytetarëve të kryhen brenda një afati të arsyeshëm. Përkundër se kanë kaluar disa vite, kjo 

dispozitë ende mbetet në letër dhe e pazbatuar në praktikë, për shkak të mungesës së mjeteve 

buxhetore për zbatimin e së njëjtës.  

Ndihma juridike falas është njëra prej pjesëve kruciale në mozaikut e sundimit të ligjit. Ndihma 

juridike falas i mbron qytetarët nga mohimi i të drejtave të tyre nga ana e institucioneve të 

Republikës së Kosovës. Agjencia për Ndihmë Juridike Falas nuk ka pasur mundësi ta luaj 

mjaftueshëm këtë rol. Njëra prej arsyeve kryesore për këtë është mungesa e mjeteve buxhetore.  

Një mangësi në rendin juridik kosovar në kuptim të zbatimit praktik të të drejtave të njeriut dhe 

lirive themelore është mungesa e Ligjit për Përgjegjësinë Juridike të Shtetit. Qeveria e 

Republikës së Kosovës në agjendën e vet legjislative nuk e ka listuar këtë projektligj.  

Në fushën e të drejtave të njeriut, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka jetësuar të drejtën për 

qasje në dokumente publike, e cila e drejtë përcaktohet me Kushtetutë dhe me Ligj. Përkundër 

miratimit të Ligjit Nr.06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike i cili parasheh edhe të drejtën 

e ankesës tek Komisioneri i Agjencisë për Informim dhe Privatësi, kjo e drejtë nuk kishte pasur 

mundësi të zbatohet për disa vite, pasi komisioneri/ja e kësaj agjencie nuk ishte zgjedhur. Më 

 
47 Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Neni 144.3.  
48 Ehat Miftaraj dhe Betim Musliu. “Luftimi i korrupsionit pa kontroll të gjyqësorit: Persekutimi dhe amnistia e përligjur në 

emër të korrupsionit”. IKD. 2018. 
49 Gzim Shala. “Llogaridhënia e gjykatësve dhe prokurorëve”. IKD. 2020.  
50 Gjykata Supreme. Aktvendim. Rasti AA.Nr.9/2020. 15 tetor 2020.  
51 Ligji nr. 06/l -025 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/l-225 për Prokurorin e Shtetit i Ndryshuar dhe Plotësuar 

me Ligjin nr. 05/l-034. neni 1.  
52 Ligji Nr. 06/L – 054 për Gjykatat. Neni 39.2.  
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17 qershor 2021, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka zgjedhur Komisioneren e Agjencisë për 

Informim dhe Privatësi në atë mënyrë që ka zhbllokuar këtë institucion për të trajtuar ankesat 

e qytetarëve sa i përket të drejtës kushtetuese dhe ligjore të tyre për qasje në dokumente publike.  

Adresimi i çështjes së gjykimit brenda një afati të arsyeshëm është aspekt tjetër pozitiv në këtë 

fushë. Për adresimin e gjykimit brenda afatit të arsyeshëm, si një e drejtë kushtetuese dhe 

ligjore, e cenuar vazhdimisht në praktikë, Ministria e Drejtësisë ka themeluar grupin punues 

për hartimin e koncept dokumentit për realizimin e të drejtave civile, përfshirë të drejtën e 

palëve për gjykim brenda kohës së arsyeshme. Sidoqoftë, përkundër faktit se hapat e parë në 

drejtim të themelimit të këtij grupi punues janë ndërmarrë në fillimit të muajit gusht 2021, ky 

grup punues për hartimin e këtij koncept-dokumenti ende nuk ka filluar punën.  

Fushë tjetër problematike mbetet sfida e lirive fetare. Përkundër faktit se raporte të ndryshme 

ndërkombëtare dhe vendore kanë theksuar se Ligji në fuqi për Liritë Fetare nuk garanton 

mjaftueshëm liri fetare dhe si rrjedhojë i njëjti duhet të plotësohet dhe ndryshohet, kjo ende 

nuk ka ndodhur.  
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VIII. DIALOGU 

Dialogu është një nga pikat më kontraversale të kësaj qeverie. Si para marrjes së mandatit 

qeverisës me 22 mars 2021 edhe pas marrjes së mandatit, partia politike në pushtet ka pasur 

një qasje minimizuese të rëndësisë së dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga 

Bashkimi Evropian.53 Po ashtu është deklaruar që do të ketë një qasje të re ndaj dialogut në 

tersi si dhe ndaj marrëveshjeve të arritura deri më tani në veçanti. Synim kryesor i Qeverisë në 

dialog është njohja e ndërsjellë, suksesioni, njohja nga pesë vendet që se kanë njohur ende 

Kosovën e që janë anëtare të BE-së, si dhe anëtarësimi në OKB.54  

Nga ana tjetër me konstituimin e Qeverisë, është vendosur pozita e Zëvendës Kryeministrit si 

bartës dhe koordinator i dialogut me Serbinë. Po ashtu, pjesëmarrja në dialog që nga fillimi ka 

qenë e një rëndësie vepruese më shumë se sa deklarative, por gjithmonë duke tentuar qasje të 

minimizimit të asaj që është arritur deri më tani në dialogun me Serbinë. Mu për këtë, që nga 

marrja e mandatit të kësaj qeverie, përfaqësuesi special i BE-së ka udhëtuar për Kosovë plotë 

7 herë në mënyrë që të rivendosë në binare procesin e dialogut dhe të ketë angazhim më të 

shtuar të palëve në dialog. Në të shumtën e rasteve, pjesë e këtyre vizitave kanë qenë edhe 

përfaqësuesit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të angazhuar për dialog. Kjo tregon se 

ekziston një qasje e përbashkët dhe e unifikuar e BE-së dhe SHBA-së për sa i përket fillimit 

dhe përfundimit të dialogut. SHBA e përkrah dialogun, por duke u bazuar në udhëheqjen 

Evropiane të procesit. 

Deri më tani janë mbajtur dy (2) takime në Bruksel në nivelin e lartë (Kryeministri i Kosovës 

dhe Presidenti i Serbisë) dhe janë mbajtur katër (4) takime në nivele teknike (ZVKM dhe stafi 

teknik i Qeverisë së Kosovës me homologët e tyre nga Serbia). Nga kjo vërehet se nuk ka qasje 

të re në dialog pasi që edhe Qeveritë e kaluara kanë pasur nivele të tilla institucionale bartëse 

të dialogut, dhe se dialogu është një nga prioritetet e rëndësishme të Qeverisë së Kosovës. 

Dialogu nuk është zhvilluar në një proces transparent dhe si rrjedhojë në të shumtën e rasteve 

nuk janë bërë të ditura diskutimet apo edhe veprimet e ndërmarra në kuadër të dialogut.  

Një nga pikat që gjatë vitit 2021 ka qenë pjesë e zhvillimeve si rrjedhojë e dialogut ishte 

vendimi i Kryeministrit që  me 20 shtator ku kishte vendosur reciprocitet në zbatimin e 

marrëveshjes për Lirinë e Lëvizjes, një marrëveshje e arritur me 2011 që në substancën e saj 

kishte një sërë komponentësh e një nga to ishte edhe sistemi i kalimeve kufitare të qytetarëve 

të ndërsjellë.  

Pjesë e kësaj marrëveshje janë Marrëveshja bazë e Lirisë së Lëvizjes e gushtit 2011 me 11 pika, 

ku në parim vendoset regjimi i kalimeve kufitare me letërnjoftim (si mjet identifikimi 

përkundër pasaportës), ku palët mundë të lëshojnë një dokument hyrje dalje si masë për 

mosnjohjen e dokumenteve reciproke, si dhe procedurat e kalimit me vetura.  

Serbia lejon hyrjen e veturave me regjistrim KS në formë të pa penguar, ndërsa veturat me 

regjistrim RKS do të duhet të ndërrojnë tabelat e regjistrimit në kufi me regjistrime të 

përkohshme (PROBA) të Serbisë. Nga ana tjetër Kosova, përkundër faktit që në marrëveshjen 

e gushtit të 2011 ka rezervuar ketë të drejtë, nuk ka reciprokuar as në dokumentet hyrje dalje e 

as në obligimin për heqjen e tabelave të regjistrimit të veturave. Për më tepër gjatë asaj kohe, 

për krijimin e lehtësirave të komunitetit Serb në Kosovë, Kosova kishte vazhduar emetimin e 

tabelave të regjistrimit KS edhe për 5 vite. 

Kosova kishte paralajmëruar e vendosjen e masës së reciprocitetit për targat, gjatë raundit të 

fundit të dialogut me Serbinë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Zëvendëskryeministri 

 
53 Në prononicimet publike Kryeministri Kurti ka deklaruar se dialogu është prioritet i gjashtë apo shtatë i Qeverisë së tij të 

cilën mediat e kanë raportuar, p.sh Kushtet e LVV-së për dialogun (evropaelire.org) (qasur me 13.10.2021) 
54 Shih për më shumë programin e Qeverisë 2021-2025 

https://www.evropaelire.org/a/kushtet-dialogu-levizja-vetevendosje-/31115705.html


36 
 

Besnik Bislimi që udhëheq delegacionin  e Kosovës në Bruksel, kishte thënë se marrëveshja 

për targat skadon më 15 shtator dhe se Kosova nuk do ta respektojë atë njëanshëm.55 

Si rezultat i vendosjes së reciprocitetit në kalimet kufitare, popullata lokale e katër komunave 

veriore vendosën barrikada duke mos pranuar një qasje të tillë, ndërsa institucionet shtetërore 

dërguan njësit speciale për të mbrojtur pikat dhe policët kufitarë.56Si rrjedhojë, pala Serbe shtoi 

numrin e ushtarëve në kufi me Kosovën me armatim të rëndë, kishte edhe fluturime të 

aeroplanëve të ushtrisë së Serbisë.57  

Për të de-eskaluar situatën, me datë 29 shtator u thirrën urgjent palët në Bruksel dhe si rrjedhojë 

u arrit marrëveshje që të hiqen barrikadat nga ana e popullatës Serbe, të zëvendësohen njësitë 

speciale të Policisë së Kosovës me njësi të KFOR, regjimi i vendosur për kalime të ndërsjella 

kufitare me stikera mbetet në fuqi si masë e përkohshme, si dhe të angazhohen për arritjen e 

një marrëveshje për lirinë e lëvizjes në ditët në vazhdim.58 

Derisa, vendosja e reciprocitetit u pa si një çështje që duhej ndodhur pasi që ekzistonte 

diskrepancë në metodën e kalimeve kufitare të qytetarëve të ndërsjellë si dhe Kosova nga 

vullneti i mirë kishte mbajtur qasje konstruktive dhe lehtësuese, çështja e dërgimit të njësive 

speciale në kufi pa koordinim me faktorin ndërkombëtarë në Kosovë u pa si veprim i pa 

menduar mirë.59 Si rezultat i mos-koordinimit, Kosova u detyrua që të zëvendësojë njësitë 

speciale të Policisë së Kosovës me KFOR, prandaj njohës të fushës vlerësuan si gabim të rendë 

të Qeverisë. Marrja e KFOR të pikave kufitare nën mbikëqyrje nuk përkon me mandatin e tij60si 

dhe nëpërmjet këtij veprimi Kosova është kthyer mbrapa në vitet e para të protektoratit.61 

Synim i Kosovës në dialog është normalizimi i plotë i marrëdhënieve dhe arritja e një 

marrëveshje ligjërisht e obligueshme për palët dhe potencialisht njohja reciproke në mes të dy 

vendeve, dhe nëpërmjet të arriturave të dialogut të arrihet njohja e pesë vendeve mos njohëse 

të BE dhe anëtarësimi i Kosovës në OKB. Ky synim i Kosovës është fuqishëm i përkrahur nga 

faktori ndërkombëtarë si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës62 e po ashtu edhe nga BE. Një 

gjë e tillë nuk është përafruar gjatë vitit 2021. Përveç çështjes së Lirisë së Lëvizjes, viti 2021 

nuk ka pasur zhvillime substanciale në dialog duke lënë anash pika tjera të rëndësishme të 

dialogut të cilat mundë të përafronin procesin e arritjes së marrëveshjes përfundimtare dhe po 

ashtu ka lënë anash edhe aspekte të zbatimit të marrëveshjeve në fuqi. Prandaj, edhe njohës të 

fushës e kanë vlerësuar vitin 2021 si vit i humbur për sa i përket dialogut dhe synimeve të 

përbashkëta të Kosovës dhe faktorit ndërkombëtarë për dialog. 

 

 

 
55 Në media z. Bislimi kishte paralajmëruar vendosjen e reciprocitetit, dhe ishte raportuar në media: 

https://www.dw.com/sq/kosova-vendos-reciprocitet-p%C3%ABr-targat-me-serbin%C3%AB/a-59238177 (qasja e fundit me 

27.09.2021) 
56 Deklaratë e Kryeministrit Kurti paraqitur në pothuajse të gjitha mediat vendore. 
57 Mediat raportuan se kishte edhe tanke të ushtrisë së rregullt të Serbisë të dërguara afër kufirit me Kosovën. Shih për më 

shumë: https://zeri.info/aktuale/186555/serbia-dergon-tanke-ne-kufi-me-

kosoven/#:~:text=Ushtria%20e%20Serbis%C3%AB%20e%20ka%20nisur%20armatimin%20e,Muqibab%C3%AB%20n%C

3%AB%20kufi%20me%20Gjilanin.%20%2F%20Z%C3%ABri%20%2F (qasja e fundit me 02.10.2021) 
58 Shih për më shumë konluzionet e arritura me 30 shator në Bruksel: https://telegrafi.com/arrihet-marreveshja-
kosove-serbi-per-targat/   
59 Shih intervistën e Drejtorit Ekzekutiv të  Institutit të Kosovës për Drejtësi: https://gazetablic.com/miftaraj-dergimi-i-

focave-speciale-ne-veri-pa-pelqimin-e-nderkombetareve-vendim-i-gabuar-i-qeverise-kurti/  
60 Shih mandatin e KFOR në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB në: 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990610_SCR1244%281999%29.pdf (qasja e fundit 21.12.2021) 
61 Edita Tahiri kishte paralajmëruar Qeverinë se me veprime të tilla mundë të kthejë Kosovën në Protektorat. Shih më 

shumë: https://indeksonline.net/ish-kryenegociatorja-thote-se-qeveria-i-ktheu-nga-pavaresia-ne-protektorat-dy-pikat-

kufitare-ne-veri/ (qasja e fundit 03.10.2021). 
62 Shih letrat e dërguara në vazhdimësi nga ana e zyrtarëve më të lartë Amerikan përfshi edhe presidentin Biden ritheksojnë 

që dialogu duhet të përfundojë me njohje reciproke. 

https://www.dw.com/sq/kosova-vendos-reciprocitet-p%C3%ABr-targat-me-serbin%C3%AB/a-59238177
https://zeri.info/aktuale/186555/serbia-dergon-tanke-ne-kufi-me-kosoven/#:~:text=Ushtria%20e%20Serbis%C3%AB%20e%20ka%20nisur%20armatimin%20e,Muqibab%C3%AB%20n%C3%AB%20kufi%20me%20Gjilanin.%20%2F%20Z%C3%ABri%20%2F
https://zeri.info/aktuale/186555/serbia-dergon-tanke-ne-kufi-me-kosoven/#:~:text=Ushtria%20e%20Serbis%C3%AB%20e%20ka%20nisur%20armatimin%20e,Muqibab%C3%AB%20n%C3%AB%20kufi%20me%20Gjilanin.%20%2F%20Z%C3%ABri%20%2F
https://zeri.info/aktuale/186555/serbia-dergon-tanke-ne-kufi-me-kosoven/#:~:text=Ushtria%20e%20Serbis%C3%AB%20e%20ka%20nisur%20armatimin%20e,Muqibab%C3%AB%20n%C3%AB%20kufi%20me%20Gjilanin.%20%2F%20Z%C3%ABri%20%2F
https://telegrafi.com/arrihet-marreveshja-kosove-serbi-per-targat/
https://telegrafi.com/arrihet-marreveshja-kosove-serbi-per-targat/
https://gazetablic.com/miftaraj-dergimi-i-focave-speciale-ne-veri-pa-pelqimin-e-nderkombetareve-vendim-i-gabuar-i-qeverise-kurti/
https://gazetablic.com/miftaraj-dergimi-i-focave-speciale-ne-veri-pa-pelqimin-e-nderkombetareve-vendim-i-gabuar-i-qeverise-kurti/
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990610_SCR1244%281999%29.pdf
https://indeksonline.net/ish-kryenegociatorja-thote-se-qeveria-i-ktheu-nga-pavaresia-ne-protektorat-dy-pikat-kufitare-ne-veri/
https://indeksonline.net/ish-kryenegociatorja-thote-se-qeveria-i-ktheu-nga-pavaresia-ne-protektorat-dy-pikat-kufitare-ne-veri/
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IX. REKOMANDIME 

 

1. Të adresohet nëpërmjet Rregullores së Punës së Qeverisë çështja e emërtimit të Planit 

Strategjik dhe Operacional (PSO) përkundër Planit Vjetor të Punës së Qeverisë 

(PVPQ); 

 

2. Planifikimi aktiviteteve në kuadër të Planeve Strategjike dhe Operacionale ose Plani 

Vjetor i Punës së Qeverisë të jetë më real në mënyrë që të ketë zbatim më të madh; 

 

3. Planifikimi i PSO ose PVPQ të jetë i harmonizuar me agjendën Evropiane të Kosovës 

në mënyrë që të ketë zbatueshmëri, monitorim, dhe raportim më efikas; 

 

4. Programi legjislativ i Qeverisë të jetë i harmonizuar me Kuvendin e Kosovës në 

mënyrë që projektligjet e miratuara të shqyrtohen dhe miratohen edhe në Kuvend; 

 

5. Qeveria të  ketë fokus të veçantë në zbatimin e disa aktiviteteve që janë të rëndësisë së 

veçantë dhe ndërlidhen me prioritetet madhore shtetërore, zbatimin e agjendës 

evropiane, zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, si dhe avancimin e të drejtave të 

njeriut; 

 

6. Dokumentet që nuk janë të klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi, të jenë të qasshme 

për publikun pa pasur nevojë që të kërkohen të njëjtat nëpërmjet kërkesave për qasje 

në dokumente publike; 

 

 

➢ Institucionet qeveritare të plotësojnë web-faqet e tyre zyrtare që të paraqesin 

informatat e nevojshme me theks në kabinetet politike; 

 

7. Plotësim ndryshimet ligjore me theks në fusha të rëndësisë së veçantë siç është lufta 

kundër korrupsionit të bëhen duke u bazuar në vlerësime adekuate të situatës e jo me 

qasje politike; 

 

8. Qeveria të zbatojë zotimet e marra në kuadër të Kontratës së Reformave Sektoriale 

për Reformën e Administratës Publike në mënyrë që të mundë të lëvroj përkrahjen 

buxhetore nga ana e Bashkimit Evropian;  

 

9. Qeveria të rrisë transparencën në qasjen e saj në dialog dhe të jetë më e koordinuar me 

partnerët ndërkombëtarë për sa i përket angazhimit në dialog. 

 

 


