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I. Përmbledhje ekzekutive
Kjo analizë paraqet procesin e zbatimit të ligjeve në fuqi, po ashtu ofron të dhëna për rëndësinë e
legjislacionit të thjeshtuar dhe konsolidimin e teksteve të ligjeve.
Qëllimi i kësaj analize është të identifikoj shkaqet e ndryshimeve dhe plotësimeve të shpeshta që
ndodhin në ligje. Për këtë analizë janë marrë si shembull 6 ligje në total, ku 3 nga to kanë të bëjnë me
fushën anti-korrupsion dhe 3 tjera kanë të bëjnë me agjendën evropiane.

Ligjet në fushën agjendes evropiane
1

Ligji nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit

2 Ligji nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës
3 Ligji nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës

Ligjet e në fushën e anti-korrupsion
1

Ligji nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës

2 Ligji nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë
3 Ligji nr. 04/L-065 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta

Nga analiza vërehet se këto ligje aq shpesh dhe shumë janë ndryshuar, ku të njëjtat kanë krijuar paqartësi për juristët (njohësit e ligjeve) madje edhe për zyrtarët që merren me zbatimin e ligjit.
Ndryshimet e shpeshta, kryesisht kanë ndodhur si mungesë e analizave paraprake të mbështetura me
evidencë lidhur me fushën që propozohet të rregullohet.
Duke u nisur nga ajo që ligjet ndryshohen dhe plotësohen shpesh, në vendin tonë ende mungon konsolidimi i ligjeve i cili do të ndihmonte jashtëzakonisht shumë zyrtarët që merren me zbatimin e tyre,
por edhe shoqërinë në përgjithësi.
Problematikës së ndryshimit të shpeshtë të ligjeve, i kontribuon edhe mungesa e monitorimit të zbatimit të ligjeve në Kosovë.
Aktualisht, Kuvendi dhe Qeveria ende nuk e kanë qëllim kryesor sigurimin e zbatimit të ligjeve dhe
monitorimin e duhur të zbatimit. Kjo vërtetohet nga numri i vogël i ligjeve të cilat janë monitoruar nga
të dy institucionet në raport me ligjet që janë në fuqi.
Kuvendi në vitin 2018, 2019 dhe 2020 ka monitoruar vetëm 1 ligj (proces i përfunduar), ndërsa Qeveria
i ka realizuar 3 vlerësime në vitin 2017, 5 në vitin 2018 dhe 5 tjera në vitin 2019. Sipas Strategjisë për
9

Rregullim më të Mirë 2.0 për Kosovën (2017-2021), për vitin 2020 do të duhej t’i realizoj 7 vlerësime
ex-post të ligjeve të cilat përzgjidhen nga ministritë.1
Për sa i përket monitorimit të zbatimit të ligjeve, përderisa Qeveria e ka miratuar Udhëzuesin për Monitorimin e Zbatimit të Ligjeve, ndërsa Kuvendi e ka miratuar në vitin 2012 Doracakun për funksionimin
mbikëqyrës të komisioneve parlamentare, por i njëjti nuk ofron një metodologji të kjartë për mënyrën
se si dëshmohet niveli i zbatimit të ligjeve, i cili gjithashtu nuk i ka të definuara mjetet/testet që duhet
të zhvillohen për matjen e zbatimit dhe ndikimin që ka prodhuar zbatimi i një ligji të caktuar. Edhe pse
të dy Institucionet i kanë të miratuara Udhëzuesin dhe Doracakun, numri i ligjeve të monitoruara mbetet
ende i vogël.
Në procesin e sigurimit të zbatimit dhe monitorimit të ligjeve, Rregullorja e Punës së Kuvendit dhe
Rregullorja e Punës së Qeverisë nuk janë të harmonizuara ndërmjet vete për sa i përket monitorimit të
zbatimit të ligjeve dhe përmbajtjes së raporteve finale. Madje, fare pak e trajtojnë këtë aspekt.

1 Strategjia për Rregullim më të Mirë 2.0 për Kosovën (2017-2021): http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Better_Regulation_
Strategy_2_0_for_Kosovo_-_ALBANIAN.pdf
Draft Pasaporta e treguesit për matjen e treguesve të Strategjisë për Rregullim më të mirë: https://kryeministri-ks.net/wp-content/
uploads/2018/ 10/PASAPORTA-E-TREGUESIT-ALB.pdf
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II. Hyrje
Ligjet e afektojnë të gjithë shoqërinë pa përjashtim dhe luajnë rol kryesor në procesin demokratik.
Prandaj, legjislacioni i qartë dhe efektiv është jashtëzakonisht i rëndësishëm për një qeverisje të mirë.
Ligjet të cilat janë hartuar pa një analizë të mirëfilltë, në të shumtën e rasteve përfundojnë në ligje të
mangëta të cilat pastaj duhet të ndryshohen dhe plotësohen pas një periudhe të shkurtër kohore, e që
ky proces ndikon negativisht në shoqëri duke krijuar pasiguri mbi të drejtat dhe përgjegjësitë e palëve
të ndryshme dhe individëve, të cilat rregullohen përmes legjislacionit të miratuar.
Kjo analizë, shtjellon aspektet që kanë të bëjnë me ndryshim plotësimet e shpeshta të cilat ndodhin
në legjislacionin e Kosovës (ligjet dhe aktet nënligjore). Gjithashtu, vë në pah shkaqet kryesore të
cilat shpijnë në ndryshimet the plotësimet e ligjit, si dhe shpjegon efektet të cilat krijohen si rrjedhojë
e këtyre ndryshimeve.
Çështja e hartimit të politikave dhe mundësitë për përmirësimin e hartimit, janë shtjelluar shumë herë
nga institucione dhe organizata të ndryshme të cilat merren me hartimin e politikave, por që sfidë
kryesore vazhdon të mbetet ndryshimi i shpeshtë i ligjeve për një periudhë të shkurtër kohore, të cilat
pastaj krijojnë vështirësi serioze në zbatimin e legjislacionit nga institucionet kompetente për zbatim.
Prandaj, kjo analizë do të fokusohet në procesin e hartimit dhe zbatimit të politikave dhe legjislacionit
për të parë se ku ekzistojnë problemet apo shkëputja e hallkës në mes të politikës dhe legjislacionit,
duke u fokusuar në shkaqet të cilat po shpijnë në ndryshimet e shpeshta.
Duke i vë në pah këto vështirësi/mangësi, mbesim me shpresë se marrja në konsideratë e rekomandimeve të propozuara në këtë analizë, do të ndihmoj hartuesit e ligjeve që në momentin kur të fillohet
procesi i hartimit të një projektligji, të kenë para vetës një dokument të politikave të miratuar nga
Qeveria, që shtjellon problemet, objektivat dhe opsionet të cilat synon t’i rregulloj politika e caktuar,
si dhe të masë ndikimet të cilat do të prodhohen me miratimin e saj.
Për të ofruar gjetjet dhe rekomandimet specifike për shmangien e ndryshimeve të shpeshta në legjislacion, do të analizohen 3 ligje të fushës anti-korrupsion dhe 3 ligje tjera të cilat ndërlidhen me procesin e integrimit evropian, për të analizuar tërë ciklin e hartimit duke përfshirë edhe zbatimin e tyre.
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III. Metodologjia
Ligjet në Kosovë, ndryshohen në dy mënyra: a) miratimi i një ligji, i cili ndryshon dhe plotëson pjesë
specifike të një ligji ekzistues, ose b) miratimi i një ligji plotësisht të ri që e zëvendëson ligjin ekzistues.
Si rezultat, qëllimi i kësaj analize është të pasqyrojë nevojat në lidhje me ndryshimin e ligjeve në fushën
anti-korrupsion dhe integrimit evropian.
Për këtë qëllim, janë përzgjedhur tre ligje kryesore të fushës anti-korrupsion dhe tre ligje në fushën
e integrimit evropian, duke e matur ndikimin e tyre në praktikë.

Ligjet në fushën agjendes evropiane
1 Ligji nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit
2 Ligji nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës
3 Ligji nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës

Ligjet e në fushën e anti-korrupsion
4 Ligji nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës
5 Ligji nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë
6 Ligji nr. 04/L-065 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta

Analiza përfshinë hulumtimin ligjor për ligjet të cilat janë përzgjedhur, respektivisht miratimin e tyre
duke përfshirë ndryshim plotësimet të cilat kanë ndodhur.
Mbi bazën e kësaj analize, janë nxjerrë gjetjet dhe rekomandimet specifike të cilat janë të pasqyruara
në këtë dokument.
Një ndër arsyet kryesore për përzgjedhjen e këtyre ligjeve konsiston në atë se këto ligje janë ndryshuar disa herë dhe të njëjtat kanë qenë dhe janë pjesë e Raportit KE për vendin.2

2 Raporti i BE për Kosovën i vitit 2019, faqe 14-15, 64, 65-66, 86: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/
files/20190529-kosovo-report.pdf
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IV. Definimi i problemit
Arkitektura ligjore efektive është tejet e rëndësishme për një qeverisje të
mirë dhe demokratike. Në vendin tonë, procesi i hartimit dhe miratimit të
ligjeve ka kaluar në një periudhë tranzitore, duke pasur parasysh se ligjvënia
ka qenë e ndarë në mes të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë
(UNMIK), Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes (IPVQ) si dhe
pastaj nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

480

95

39

ligje të miratuara

janë ndryshime
dhe plotësime

projektligje
(ndryshim plotësime) të
parapara për vitin 2020

Në Kosovë, aktualisht janë miratuar gjithsej 480 ligje dhe mbi 95 amenda-

FIGURA 1. Ligjet e miratuara
pas vitit 2000.

mentime të ligjeve bazike, që nga periudha e pas vitit 2000, e deri më tani. 3
Nga gjithsej 136 projektligje të parapara për vitin 2020 në Programin Legjislativ
të Qeverisë, 39 prej tyre janë ndryshime dhe plotësime të ligjeve ekzistuese.4
Trendi i plotësim ndryshimeve të ligjeve është gjithmonë në rritje e sipër.
Ndryshimet e shpeshta kanë ndodhur edhe me Ligjin për Prokurorin e Shtetit, Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Ligjin e Prokurimit Publik, Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Ligjin për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat tjera të Përafërta etj.
Këtu mund të veçohen dy arsye të cilat shpijnë në ndryshime dhe plotësime: e para ka të bëjë me ndryshimin e rrethanave juridike dhe institucionale,
ku si shembull mund të marrim një ligj i cili është miratuar tre – katër
vite më parë dhe në ndërkohë janë krijuar institucione tjera të reja,
3 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës: https://gzk.rks-gov.net/LaëInForceList.aspx
4 Programi Legjislativ për vitin 2020: https://kryeministri-ks.net/ëp-content/uploads/2020/06/
PROGRAMI-LEGJISLATIV-P%C3%8BR-VITIN-2020-1.pdf

“Uroj që ligjet e gjata
të cilat janë ndryshuar
e plotësuar disa
herë, të thjeshtohen,
konsolidohen dhe të
krijojnë qartësi për
zbatim” thënie e një
nëpunësi civil L.Z.
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të cilat duhet të qeverisen përmes ligjit apo legjislacioni i Bashkimit Evropian ka pësuar ndryshime e të
cilat duhet të transpozohen në legjislacionin vendor. Prandaj, ndryshimet vijnë si pasojë e ndryshimeve
të rrethanave juridike dhe institucionale. E dyta ka të bëjë me procesin e hartimit të ligjit, i cili ka kaluar
në procedurë të shpejtuar për të zënë afatet ligjore për miratim apo kur nuk është kryer ndonjë analizë
e mirëfilltë për çështjen që trajtohet dhe si rrjedhojë, çështjet me rëndësi kanë ngelur pa u rregulluar;
dhe pas fillimit të zbatimit të atij ligji, vërehet se i njëjti nuk i ka rregulluar të gjitha rrethanat që mund të
ndodhin gjatë zbatimit.
Ndryshimet e shpeshta jo që krijojnë pasiguri për qytetarët e bizneset, por në të njëjtën kohë zyrtarët
publik, duke përfshirë edhe gjyqtarët e prokurorët (mekanizmat përgjegjës për zbatim) mund ta kenë të
vështirë të bëjnë zbatimin e duhur të dispozitave, pasi që të njëjtat janë ndryshuar ndër vite.
Si një ndër shkaqet e ndryshimeve të shpeshta të ligjeve, mbetet mungesa e zbatimit të ligjeve të cilat
pastaj ndryshohen shpesh dhe bëhen komplekse, ku fare në fund e gjithë kjo situatë komplikohet edhe më
shumë kur kombinohet me mungesën e kapaciteteve njerëzore.5
Raporti i BE-së për vendin 2020 gjithashtu thekson se korrupsioni vazhdon të mbetet në nivel të lartë dhe
kjo përbën shqetësim për vendin, si dhe rezultatet e arritura nga prokuroria dhe gjykatat mbete e ulët.
Situatë e ngjashme është edhe në rastet e lëndëve civile.
Raporti i Zyrës Kombëtare të Auditimit, konstaton se: Gjykatat vazhdojnë të jenë të ngarkuara me numër të
lartë të lëndëve të pazgjidhura, si dhe numri i përgjithshëm i lëndëve civile përveç që nuk është reduktuar,
është vazhdimisht në rritje.6
Po ashtu sipas të gjeturave të raportit KLI-së, gjyqtarët e divizioneve civile nuk kanë arritur të përmbushin
normën vjetore të lëndëve, pasi përballë obligimit të tyre që në vit t’i kryejnë nga 329 lëndë, të njëjtit kanë
kryer nga 182 lëndë, përkatësisht nga 147 lëndë më pak për vitin 2019.7
Për më tepër, nga të gjeturat e prezantuara në raportin e lartcekur, mund të vërehet se ka zvarritje të
mëdha në sistemin gjyqësor në rastet civile, ku vërehet se ekzistojnë lëndë që kanë zgjatur mbi 22 vite dhe
paditësi ende nuk ka arritur të marr një përgjigje definitive nga organet gjyqësore.8
Zvarritjet e tilla me vite të tëra, janë në kundërshtim të plotë me Konventën për të Drejtat e Njeriut dhe me
Kushtetutën e Republikës së Kosovës, respektivisht me nenin 31 të saj.9 E gjithë kjo situatë, pengon qasjen
e lehtë në drejtësi dhe në realizimin e të drejtave të qytetarëve.
Si rrjedhojë, qytetarët ende i besojnë më tepër rrethit të tyre apo shoqërisë, njoftësive që kanë për të zgjidhur problemet e tyre se sa institucioneve të Kosovës.
Si një ndër shkaktarët që krijon paqartësi në zbatimin e ligjeve e që mund të kontribuoj në rritjen e numrit të
rasteve të cilat i drejtohen gjykatës, padyshim që është edhe ndryshimi dhe plotësimi i shpeshtë i ligjeve.
Procesi i ndryshimeve dhe plotësimeve i ka prekur edhe ligjet të cilat janë pjesë e kësaj analize, ku të 6
ligjet janë ndryshuar dhe plotësuar më shumë se dy here.
5 Studim analitik, Shoqëria Civile dhe procesi legjislativ në Kosovë, OSBE, faqe 27: http://www.osce.org/sq/kosovo/29939?doënload=true
6 Raporti i auditimit i Zyrës Kombetare të Auditimit 2017, faqe 2: http://www.zka-rks.org/wp-content/uploads/2017/ 11/Raport-Auditimi-Gjykatat_shqip.pdf
7 Instituti i Kosovës për Drejtësi, Drejtësia Civile në Kosovë, faqe 5: https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/ 11/IKD-Drejt%C3%ABsia-Civile-Ligji-vs.-Praktika-03.11.2019-2.pdf
8 Po aty, faqe 37.
9 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 31: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702
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V. Ligji për Prokurorin e Shtetit
Ligji Nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit, është ligji i bazik i publikuar në Gazetën Zyrtare në vitin
2010, për rregullimin e PSh. Ky ligj ka themeluar dhe rregulluar organizimin, juridiksionin, funksionimin,
kompetencat dhe detyrat e Prokurorit të Shtetit.
Ndryshimi i parë i këtij ligji ka ndodhur në vitin 2015, përmes Ligjit Nr. 05/ L-034. Ky ligj ka 14 nene
(duke përfshirë nenin që tregon kohën e hyrjes në fuqi), dhe rregullon çështje substanciale siç është
riformulimi i nenit 11 që rregullon kompetencat e Kryeprokurorit të Shtetit, pastaj shtohet neni 12/A
për rregullimin e bashkëpunëtorëve profesional, pastaj neni 13 për Kryeprokurorin, riformulohet neni
16 lidhur me themelimin e Prokurorisë së Apelit, neni 19 për kushtet e përgjithshme për emërimin e
Prokurorit të Shtetit, ndryshimi e rregullimit të mandatit etj.
Neni 1 i cili e ndryshon dhe plotëson nenin 11 të ligjit, i ka dhënë kompetencën Kryeprokurorit të Shtetit
që të nxjerr me shkrim rregulla, udhëzime dhe vendime të përgjithshme të detyrueshme për të gjithë
kryeprokurorët dhe prokurorët me qëllim të zbatimit të ligjshmërisë, ngritjes së efikasitetit dhe zbatimit unik të praktikave dhe legjislacionit.
Formulimi i tillë është shumë i përgjithësuar dhe e lë në diskrecion të Kryeprokurorit të vendos se cilat
janë ato rregulla dhe udhëzime të nevojshme për zbatimin e ligjit.
Ndryshimi i fundit i Ligjit për Prokurorin e Shtetit ka ndodhur në vitin 2018 - Ligji i ri Nr. 06/L– 025, ku për
dallim nga ligjet për KPK dhe KGJK, ligji i ri nuk ka shfuqizuar ligjet paraprake, por vetëm ka ndryshuar
dhe plotësuar, ashtu siç ka ndodhur në vitin 2015. Ky Ligj ka gjithsej 6 nene - ku nenit 12-të i shtohet edhe
një paragraf duke shtuar se “çdo prokuror ka të drejtë në bashkëpunëtor profesional”, pastaj riformulimin e paragrafëve 4.1 dhe 4.3 të nenit 20 të ligjit bazë, lidhur me funksionin e prokurorit në Departamentin
për Krime të Rënda. Gjithashtu bëhet riformulimi i nenit 25 të ligji bazë, lidhur me veprimtarinë profesionale të prokurorëve, angazhimi në fushën akademike etj., ndërsa neni 32 zëvendësohet me paragraf të ri
ku, përmirëson emrin e Institutit Gjyqësor të Kosovës në Akademi të Drejtësisë.
Për dallim nga ndryshimet e pësuara në ligjin për KPK dhe KGJK, që kishin të bëjnë me rregullimin/
riformulimin e kompetencave, emërimin etj., dhe përkundër deklarimeve se ndryshimet në Ligjin e
ri do të ngritin numrin e prokurorëve, në Ligjin e fundit për ndryshimin e Ligjit bazë për Prokurorin e
Shtetit, në fakt ka vetëm ndryshime procedurale, të cilat ishte dashur të rregullohen me rregullore të
brendshme, pa pasur nevojë që të jenë pjesë të ligjit.
Mungesa e trajtimit të ngritjes së numrit të prokurorëve, mund të sjellë përsëri rrethana në ndryshimit
dhe plotësimit të ligjit bazë për të plotësuar këtë kritere të prezantuar me programin e BE-së “Agjenda e Reformave Evropiane”. Njëkohësisht, lidhur me aktet nënligjor për zbatim të ligjit, në Gazetën
Zyrtare të Republikës së Kosovës nuk figuron se KPK ka nxjerrë akte nënligjore për zbatimin e ligjit
sikurse që mund të jenë të ndërlidhura Kodi i Etikës dhe Sjelljes Profesionale të Prokurorëve, organizimin e brendshëm etj.
Aktet nënligjore të cilat nxjerrën për zbatimin e ligjeve, të gjitha pa përjashtim duhet të publikohen në
faqen Zyrtare të Gazetës Zyrtare pasi që ligjin e përbëjnë edhe aktet nënligjore për zbatim dhe kësisoj
mundësohet qasje e lehtë dhe praktike në legjislacion.
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VI. Ligji për Këshillin Gjyqësor të
Kosovës
Ligji Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, është ligji i bazik i publikuar në Gazetën Zyrtare në
vitin 2010, për rregullimin e KGjK. Qëllimi i këtij ligji ka qenë rregullimi i KGjK, organizimi dhe funksionet,
duke përfshirë procedurat për rekrutimin, emërimin, riemërimin, transferimin, disiplinën, vlerësimin, ngritjen në detyrë dhe trajnimin e gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë etj. Megjithatë, në disa pjesë të ligjit ka
trajtuar gjithashtu rregullimin e Këshillit Prokurorial, ani pse në të njëjtën kohë është aprovuar ligji për
rregullimin e KPK. Ky ligj ka 56 nene dhe me kalimin e kohës ka pësuar 5 herë ndryshime.
Ndryshimi i fundit i këtij ligji ka ndodhur në vitin 2018 me Ligjin Nr. 06/L-055. Meqë procesi i ndryshimit të
këtij ligji ka filluar me përfundimin e procesit të mbikëqyrjes së pavarësisë, shtjellimi i ndryshimeve do të
prezantohet në formë kronologjike.
Me përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, një pako e ligjeve kanë pësuar ndryshime dhe ndër to ka
qenë edhe Ligji për rregullimin e KGjK. Ky ndryshim është bërë përmes Ligjit Nr. 04/L-115 për ndryshimin
dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së
Kosovës. Ky Ligj me nenin 11 ka ndryshuar nenin 2, 4, 7, 16, dhe 52 të ligjit bazë.Të gjitha këto nene kanë të
bëjnë me heqjen e rregullimit të prokurorisë përmes ligjit për KGjK, si rrjedhojë e ndarjes së një këshilli në
dy këshille, atë të gjyqësorit, dhe atë të prokurorisë, të cilat tani rregullohen me ligje të veçanta.
Ndryshimi i dytë ka ndodhur me Ligjin Nr. 05/L-033 në vitin 2015. Ky Ligj ka gjithsej 18 nene (duke përfshirë
dhe neni që tregon kohën e hyrjes në fuqi). Ky Ligj përbën disa ndryshime thelbësore, si psh: krijimi i stemës
së KGJK dhe gjyqësorit në përgjithësi, përfshirjen e minoriteteve në KGjK, dhe më kryesorja plotësimi i
procedurave për zgjedhjen dhe shkarkimin e anëtarëve të KGjK, përfundimi i mandatit të anëtarëve etj.Ajo
që vërehet tek ndryshimi i procedurave të emërimit dhe shkarkimit, Ligji i KGjK i përcakton procedurat e
rekrutimit Komisionit respektiv të Kuvendit të Kosovës, në formë të detajuar.
Për më shumë, edhe në këtë ligj ka pasur raste kur janë bërë ndryshime të Ligjit vetëm për një nen. Kështu,
në vitin 2016 është aprovuar Ligji Nr. 05/L-094, që ka ndryshuar vetëm nenin 20 të ligjit bazë, e që ka të bëj
me transferimin e gjyqtarëve nga njëra gjykatë, në tjetrën, pas miratimit të kryetarit të gjykatës përkatëse.
Në këtë rast, mund të arsyetohet si ndryshim, pasi ka rrjedhë si kërkesë nga procesi për liberalizimin e vizave
për të plotësuar disa gjykata me numër të caktuar të gjyqtarëve, për të ulur numrin e lëndëve të pazgjidhura.
Megjithatë, ajo që mund të konsiderohet pozitive është se, në vitin 2018 me nxjerrjen e Ligjit të ri, janë
shfuqizuar të gjitha ligjet që kanë rregulluar KGjK, dhe është aprovuar Ligji Nr. 06/L-055. Pas aprovimit të
këtij ligji, Komisioni Evropian ka përgëzuar Institucionet e Kosovës për përmirësimin e dukshëm të sistemit
të drejtësisë.
Ligjet në parim duhet të rregullojnë çështjet juridike të fushës së caktuar dhe parimet bazë, por jo edhe
pjesën administrative e procedurale shumë të detajuar, siç ndodh në shumë ligje dhe siç ka ndodhur me
ligjet për rregullimin e KGjK. Proceset se si duhet te arrihet zbatimi i disa neneve përkatëse, rregullohen
përmes akteve nënligjore që rregullojnë pjesën procedurale, pasi që kjo qasje mundëson një jetëgjatësi
të ligjit, pa pasur nevojë të bëhen ndryshime teknike.
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VII. Ligji për Këshillin Prokurorial të
Kosovës
Ligji Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, është ligji bazik i publikuar në Gazetën Zyrtare
në vitin 2010, për rregullimin e KPK-së. Qëllimi i këtij ligji ka qenë rregullimi i KPK-së, rekrutimi dhe
propozimi për emërimin dhe riemërimin për zyrën prokuroriale, si dhe vlerësimi, ngritja në detyrë, disiplinimi, shkarkimi, transferimi dhe ofrimi i mbështetjes për trajnimin e prokurorëve.
Ndryshimi i fundit i këtij ligji ka ndodhur në vitin 2019 me Ligjin Nr. 06/L-056. Meqë procesi i ndryshimit të këtij ligji, ka filluar me përfundimin e procesit të mbikëqyrjes së pavarësisë, shtjellimi i ndryshimeve do të prezantohet në formë kronologjike.
Ndër ligjet e ndryshuara me fillimin e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë, edhe Ligji për rregullimin e KPK-së ka pësuar ndryshime. Ky ndryshim është bërë përmes Ligjit Nr. 04/L-115 për ndryshimin
dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë
së Kosovës, ku me nenin 12 ka ndryshuar nenin 2 (largohet paragrafi 1.7 që i referohet definicionit të
propozimin të marrëveshjes gjithëpërfshirëse) 4, 17 dhe 18, të ligjit bazë. Të gjitha këto nene kanë të
bëjnë me rregullimin e emërimit dhe inkuadrimin të anëtarëve të komuniteteve pakicë në Kosovë.
Ndryshimi i dytë ka ndodhur me Ligjin Nr. 05/L-035 në vitin 2015. Ky ligj gjithsej ka 20 nene (duke
përfshirë edhe nenin që tregon kohën e hyrjes në fuqi). Ndryshimet përmes këtij ligji janë substanciale, pasi kanë të bëjnë me nxjerrjen e akteve nënligjore për rregullimin e provimit për kandidatët për
prokuror, për organizimin e brendshëm të prokurorive, përbërjen e KPK-së, për kryesinë e KPK-së,
formimin e komisioneve të KPK-së, mbarimin e mandatit të anëtarit të KPK-së, dhe shumë fusha tjera
të rëndësisë së lartë. Kjo tregon dobësinë e Ligjit bazë dhe mos mundësinë e plotësimit përmes pakos
së ligjeve për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë.
Ndryshimi i fundit ka ndodhur në vitin 2019, ku ligji i ri për rregullimin e KPK-së ka shfuqizuar të gjitha
ligjet paraprake. Ligji Nr. 06/L-056 është aprovuar në prill të vitit 2019, dhe sikurse Ligji për KGjK-në,
edhe ky ligj ka rrjedhë si kërkesë e BE-së për reformat në sistemin e drejtësisë, në kuadër të pakos së
reformave në këtë fushë.
Ligji i ri tani ka 39 nene, që në fakt janë më pak se në ligjin bazë që ka pasur 45 nene. Për dallim nga Ligji
për KGjK-në, Ligji për KPK-në emërimin e prokurorëve e ka paraparë ta rregulloj me akt- nënligjor.
Por, në faqen zyrtare të KPK-së nuk mund të gjendet rregullorja për përcaktimin e procedurave për
emërimin e prokurorëve.
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VIII. Ligji për Prokurimin Publik
Ndryshimet dhe plotësimet e shpeshta e kanë prekur edhe Ligjin për Prokurimin Publik. Ligji bazik ishte
miratuar në vitin 2003, i cili hyri në fuqi me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2004/ 3.
Në vitin 2008 Kuvendi i Kosovës e miratoi Ligjin për Prokurimin Publik. Ky ligj u ndryshua dhe plotësua
dy herë brenda periudhës dy vjeçare, deri në vitin 2010 me ç ‘rast Ligji Nr. 03/L-241 për Prokurimin
Publik, i miratuar në vitin 2010 i shfuqizoi ligjet paraprake.
Ndërsa vetëm një vit më pas, Kuvendi i Republikës së Kosovës, e miratoi Ligjin e ri për Prokurimin Publik, i cili e shfuqizoi atë të vitit 2010.10
Por edhe ky ligj nuk mbeti pa u ndryshuar dhe plotësuar. Ky ligj u ndryshua dhe plotësua katër herë, në
vitin 2011, 2014 dhe 2 here në vitin 2016.

2008 2009 2010
Ligji për
Prokurimin Publik

2011

Ligji për
Prokurimin Publik

I ndryshuar dhe
plotësuar

Ligji i ri i Prokurimit
Nr. 03/L-241 i cili i
ka shfuqizuar ligjet
paraprake te vitit
2008 dhe vitit 2009.

2014

2016

I ndryshuar dhe
plotësuar

I ndryshuar dhe
plotësuar

FIGURA 2. Ligji për
Prokurimin Publik me ndryshimet dhe plotësimet e
ndodhura përgjatë viteve.

10 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772
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Nga figura më sipër, mund të vërehet se Ligji për Prokurimin Publik i është nënshtruar procedurave të
ndryshimit dhe plotësimit disa herë brenda afateve të shkurtra kohore, e që padyshim kjo qon në një
pasiguri juridike lidhur me të drejtat dhe detyrimet që dalin nga ky legjislacion.
Ligji ka pasur për qëllim rregullimin e menaxhimit me paranë publike, duke përcaktuar rregullat dhe
kushtet që do të zbatohen, procedurat që duhet ndjekur, të drejtat që duhet të respektohen, dhe detyrime që do të përmbushen nga personat, operatorët ekonomik, ndërmarrjet, autoritet kontraktuese,
koncesionerët e punëve dhe organet publike që zhvillojnë, përfshihen, marrin pjesë ose interesohen
në aktivitet e prokurimit ose përfshihen me fondet dhe/ose burimet e tilla. Ligji gjithashtu ka rregulluar
normat e integritetit dhe përgjegjësitë e zyrtarëve publik, nëpunësve civil dhe personave të tjerë që
kryejnë aktivitete të prokurimit duke kërkuar që aktivitetet e prokurimit të mos ndikohen nga interesat
personale, të kenë transparence dhe barazi. Fushëveprimi i këtij ligji ishte për aktivitetet e prokurimit
të autoriteteve kontraktuese dhe koncesionerëve të punëve, operatorët ekonomik, dhe ndërmarrjet
që marrin pesë apo interesohen në aktivitetet e prokurimit.
Ligji bazik ka pasur 121 nene dhe ka pësuar 7 ndryshime përmes ndryshimeve dhe plotësimeve në ligj.
Ndryshimi i fundit është bërë në vitin 2016. Me qëllim të rrjedhshmërisë së procesit të ndryshimeve,
shtjellimi i këtij procesi do të prezantohet në bazë kronologjike.
Pas publikimit në janar të vitit 2008, të ligjit bazë për prokurim publik i hartuar në vitin 2003, në qershor 2008 është publikuar Ligji Nr. 02/L-99, që i referohet ligjit bazë të vitit 2003, por me ndryshimet
që kishte pësuar në vitin 2007.
Ndryshimi i radhës është bërë në vitin 2009 me Ligjin Nr. 03/L-158, dhe qëllimi kryesor ishte rregullimi
i procedurave të prokurimit në misionet diplomatike dhe konsullore të RKS, dhe ka 7 nene (përfshirë
nenin që tregon datën e hyrjes në fuqi). Ndryshimet kryesisht kanë të bëjnë me titullarin e veprimtarive
të prokurimit në misionet diplomatike/konsullore.
Ndryshimi tjetër është bërë në vitin 2010, siç reflekton në Gazetën Zyrtare, megjithatë nëse klikon në
PDF të vitit 2010, të drejton tek Ligji i vitit 2011 (Nr. 04/L-042), si pasoj nuk është e mundur të prezantohen ndryshimet që janë bërë në 2010. Ligji i vitit 2011 Nr. 04/L-042 përmban 135 nene dhe ky ligj ka
shfuqizuar të gjitha ligjet paraprake. Ligji në përgjithësi reflekton realitetin e ri institucional në RKS
dhe rregullon në formë të detajuar të gjithë procesin e prokurimit.
Pas vitit 2011, Ligji për Prokurimin Publik ka pësuar katër plotësim/ndryshime deri më tani, dhe ndryshimi i fundit është bërë në vitin 2016.
Për sa i përket ndryshimit të vitit 2014, i ka gjithsej dy nene substanciale, dhe neni 3 që tregon datën e
hyrjes në fuqi. Neni 1 dhe 2, kanë ndryshuar/plotësuar përparësitë për ofertuesit vendor duke tentuar
mbrojtjen e operatorëve vendor, por duke krijuar kështu diskriminim dhe kundërshtim me parimet e
barazisë edhe pse në nenin e ri të shtuar, tek zbatueshmëria i referohet MSA.
Ajo që nuk ka ndodhur me ndryshimet dhe plotësimet paraprake të Prokurimit, me ndryshimin e vitit
2016 –Ligji Nr. 05/L-068 - nga 135 nene, janë ndryshuar 70 nene (69 substanciale, dhe neni 70 që
tregon datën e hyrjes në fuqi). Me këtë ligj është plotësuar gjithashtu pjesa e prokurimit për qëllime
ushtarake, pjesën e ngritjes së kapaciteteve përmes trajnimeve, në shuma të larta të kontratave, bënë
bashke-nënshkrues të kontratave edhe Ministrin e Ministrisë respektive - karshi Administratorit kryesor të Shërbimit Civil, rregullon procedurat konkurruese me negociata etj. Është një nga ndryshimet
më voluminoze që ka pësuar ky ligj, e që ende nuk është nxjerr një ligj i ri i cili i shfuqizon pjesët paraprake.
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Menjëherë pas dy muajve, është bërë edhe një ndryshim dhe ky është i fundit deri tani. Ligji Nr. 05/L092 i publikuar në mars 2016, ka gjithsej 6 nene (përfshirë nenin që tregon hyrjen në fuqi). Ndryshimet kanë të bëjnë kryesisht me procedurat e emërimit të kryetarit dhe anëtarëve të OSHP-së dhe
themelimit të organit përzgjedhës të pavarur.
Ndryshimet e shpeshta të cilat kanë ndodhur në Ligjin e Prokurimit Publik, jo që krijojnë pasiguri për
qytetarët e bizneset, por në të njëjtën kohë zyrtarët publik, duke përfshirë edhe gjyqtarët e prokurorët
(mekanizmat përgjegjës për zbatim) mund ta kenë të vështirë të bëjnë zbatimin e duhur të dispozitave,
pasi që të njëjtat janë ndryshuar ndër vite.
Për sa i përket Prokurimit Publik, Qeveria e Kosovës tanimë ka ndërmarrë një iniciativë të re për të
hartuar një projektligj të ri për prokurimin publik, i cili do t’i shfuqizoj ligjet paraprake.
Projektligjit për Prokurimin Publik i ka paraprirë një analizë paraprake (Koncept Dokumenti) ku janë
trajtuar problemet ekzistuese si dhe janë identifikuar aktet normative të BE-së të cilat duhet të
transpozohen në Ligjin e ri të Prokurimit Publik.
Gjendja ekzistuese, me disa ligje në fuqi të Prokurimit Publik, krijon paqartësi në zbatim shto faktin se
Kosova ende nuk e ka të rregulluar konsolidimin e ligjeve. Përderisa shtetet tjera, këtë proces e kanë
të vendosur sikurse shtetet e rajonit dhe ato të Bashkimit Evropian.
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IX. Ligji për Menaxhimin e Financave
Publike dhe Përgjegjësitë
Ligji Nr. 2003/2 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë është ligji bazik i publikuar në
Gazetën Zyrtare në 2007, por i cili është shfuqizuar me Ligjin 03/L-048 i aprovuar në qershor të vitit
2008. Ligji i aprovuar në 2018 është ende në fuqi, por me disa ndryshime që ka pësuar me kalimin e
kohës. Ligji ka për qëllim përmirësimin e shpenzimeve buxhetore, kapitale dhe operative, menaxhimit
financiar, kontabilitetit, përgjegjësive buxhetore dhe sistemit të raportimit për autoritetet publike,
dhe ndërmarrjet publike në Kosovë, si dhe përshkrimin e kompetencave dhe detyrave të Ministrit të
Ekonomisë dhe Financave.
Ndryshimi dhe plotësimi i fundit i këtij ligji ka ndodhur në muajin prill 2016, ndërsa në ndërkohë, nga
viti 2008 deri në vitin 2016, ka pësuar 5 herë ndryshime. Ligji i fundit Nr. 05/L-007, i aprovuar në prill
2016 që ndryshon ligjin bazë dhe ka vetëm dy nene: neni 1, që ndryshon nenin 69, dhe nenin 2 që tregon
datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Por, ajo që është edhe më e çuditshme është se, para ndryshimit të
fundit të muajit prill 2016, ky ligj ka pasur edhe një ndryshim në të njëjtin vit, në janar 2016. Ligji i muajit
janar që ndryshon ligjin bazë, ka 10 nene gjithsej (përfshirë nenin që tregon datën e hyrjes në fuqi).
Ligji bazë në nenin 5 themelon Departamentin e Buxhetit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave,
ndërsa me ligjin për ndryshim të muajit janar 2016, e ndryshon nenin 5 të ligjit bazë duke themeluar
komplet strukturën e departamentit të buxhetit dhe përgjegjësitë në kuadër të Ministrisë së Financave, dhe në nivelin lokal.
As ligji bazë për menaxhim të financave, por as ligji për ndryshimin e ligjit bazë, nuk ka pasur për
obligim të trajtoj themelimin e strukturave të Ministrive apo komunave, pasi ato themelohen dhe rregullohen me ligjin për themelimin e atyre institucioneve apo me Rregulloren për organizimin e brendshëm të tyre.
Ndërsa në ndërkohë, deri në ndryshimet e fundit, ka pasur edhe ndryshime tjera siç është rasti në vitin
2013 Ligji Nr. 04/L-194, që ka ndryshuar ligjin bazë përmes 23 neneve. Neni 1 ka rregulluar definicionin
e termit “ligji bazik”, duke shtjelluar se ligji, së bashku me ndryshimet dhe plotësimet: Nr. 03/L-221
dhe Nr. 04/L-116, nënkupton ligjin bazik. Pastaj, ndryshon emrin e Ministrisë, në vend të Ministrisë së
Ekonomisë dhe Financave, ndryshohet në Ministria e Financave. Me këtë ligj gjithashtu shtohet një nen
i ri që rregullon qëllimin e ligjit bazik, pasi ligji bazik nuk ka përmbajtur nen që ka rregulluar qëllimin.
Pastaj Ligji i vitit 2012 që ndryshon ligjin bazik me gjithsej 6 nene, ku me nenin 5 shton një nen të ri në
ligjin bazë për rregullimin e dispozitave kalimtare. Më pas, Ligji i vitit 2010 ku rrjedhshmëria e emërimit
të neneve lenë për të dëshiruar, gjithashtu trajton emërimin e termeve të ndryshme, etj.
Si neni që rregullon qëllimin e ligjit, ashtu edhe neni që rregullon dispozitat kalimtare dhe përfundimtare, janë dispozita me të cilat ligji duhet të filloj dhe të mbaroj, ndërsa në rastin konkret, mungesa e
këtyre neneve në ligjin bazik është plotësuar vetëm në vitin 2012 dhe pastaj në vitin 2013. Kjo lenë për
të kuptuar gjendjen e ligjit bazik, por edhe gjendjen e ligjit si tërësi pas ndryshimeve të pësuara nga
viti 2008 deri në vitin 2016.
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Që nga aprovimi në vitin 2008 (me 81 nene) e deri në plotësim ndryshimin e fundit, janë ndryshuar
gjithsej 68 nene. Hartimi i dobët i ligjit bazik, trajtimi i fushave që nuk i përkasin këtij ligji, si dhe trajtimi
i temave në formë të detajuar, ka shkaktuar që ky ligj të pësoj ndryshime. Ndërsa si shkak i ndryshimeve
të dobëta dhe jo mirë të analizuara, janë bërë 5 herë ndryshime. Për më shumë, ndryshimi i fundit i cili
ka ndodhur në vitin 2016, i ka ndryshuar vetëm dy nene. Kjo qasje e ndryshimit inicimit të ndryshimit të
ligjit pa një analizë paraprake të detajuar të gjendjes ekzistuese, pa dyshim që shpie në ndryshme të
shpeshta të cilat pastaj nuk i qëndrojnë kohës.
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X. L
 igji për të Drejtat e Autorit dhe
të Drejtat e Tjera të Përafërta
Ligji Nr. 2004/45 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Tjera të Përafërta, është ligji bazik i publikuar
në Gazetën Zyrtare, në vitin 2007. Ky ligj ka rregulluar të drejtat e autorit që, në bazë të pronësisë intelektuale, u takojnë autorëve përkitazi me veprat e tyre në lëmin e letërsisë, shkencës dhe artit, si dhe
ka rregulluar të drejtat që, në bazë të pronës intelektuale, janë të afërta me të drejtën e autorit, duke
rregulluar kështu kategoritë e këtij grupi. Ligji ka 223 nene, deri tani ligji më voluminoz në krahasim me
ligjet tjera të prezantuara në këtë punim.
Ligji bazë për të drejtën autoriale ka pësuar tri herë ndryshime, dhe ndryshimi i fundit është bërë në
vitin 2019. Ndërsa ndryshimi i parë është bërë në vitin 2011.
Ligji i vitit 2011 Nr. 04/L– 065 - ka shfuqizuar në tërësi ligjin bazë, dhe ky ligj ka gjithsej ka 206 nene.
Ligji reflekton gjithashtu realitetin e ri institucional pas shpalljes së pavarësisë.
Pastaj në vitin 2016, Ligji Nr. 05/L - 047 ndryshon dhe plotëson ligjin paraprak, dhe përbëhet nga 35
nene. Sipas qëllimit të ligjit vërehet se këto ndryshime kanë rrjedhë si pasojë e procesit të përafrimit
të legjislacionit vendor me EU Acquis (legjislacionin e Bashkimit Evropian), pasi Kosova ka marrë detyrime për përafrimin e legjislacionit vendor me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ndryshimet kryesore janë rreth mbrojtjes së veprave kompjuterike, përfshirja e disa definicioneve, rregullimi i veprave
jetime, kërkimi i plotë, burimi i kërkimit të plotë etj.
Ndryshimi i fundit është bërë në vitin 2019 me Ligjin Nr 06/L – 120. Ky ligj ka gjithsej 6 nene, përfshirë ligjin për hyrjen në fuqi. Ndryshimet e prezantuara kanë të bëjnë me rregullimin e dënimeve dhe
gjobave për personat/institucionet që shkelin të drejtat e autorit.
Përmes ndryshimit të fundit të ligjit, janë eliminuar mangësitë ligjore të cila kishin të bënin me ndëshkimin e personave juridik respektivisht bizneseve individuale, duke shmangur konfliktin e dispozitave
ligjore me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Me këto ndryshime, është mundësuar një kontroll më i madh
nga inspektorati dhe për shkelësit e ligjit janë definuar ndëshkimet përkatëse në ligj.
Deri më tani nuk ka pasur konsolidim të këtij ligji. Edhe pse ndryshimet mund të duken të vogla në krahasim me ndryshimet e bëra në Ligjin për Prokurim apo Menaxhim të Financave, megjithatë ndryshimet
janë të rëndësishme pasi kanë të bëjnë me përafrimin e legjislacionit të BE-se, andaj edhe ka rëndësi
konsolidimi i ligjit për zbatueshmëri më të lehtë.
Gjithashtu është tejet e rëndësishme që të dhënat lidhur me zbatimin e ligjit të jenë të qasshme për
publikun, në mënyrë që të ngritët besimi ndaj institucioneve në respektimin e drejtë të detyrimeve që
dalin nga ky ligj.
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XI. Sfidat në monitorimin e zbatimit
të ligjeve nga Kuvendi
Kuvendi i Kosovës me Kushtetutë mbikëqyrë punën e Qeverisë, duke përfshirë monitorimin e zbatimit të ligjeve përmes kontrollit parlamentar.11 Përkundër këtij obligimi, niveli i zbatimit të legjislacionit mbetet ende në nivel shumë të ulët. Raporti për Kosovën i Bashkimit Evropian (2020)
thekson se përafrimi i legjislacionit me standardet e Bashkimit Evropian është duke shënuar progres por sfidë mbetet zbatimi. Sistemi gjyqësor është ende vulnerabël për shkak të interferimeve
nga politika si dhe administrimi i drejtësisë mbetet i ngadaltë dhe joefikas si dhe institucionet
e sundimit të ligjit duhet të ngritin kapacitetet e tyre për të ngritur nivelin e zbatimit të ligjeve.12

Edhe pse Kuvendi i Republikës së Kosovës, e ka mandat kushtetues të bëjë monitorimin e zbatimit
të ligjeve duke ushtruar kontroll mbi qeverinë, i njëjti ballafaqohet me problemet në monitorimin e
zbatimit të ligjeve.

Ligjet e mbikëqyrura nga Kuvendi përgjatë viteve
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FIGURA 3. numri i ligjeve të
mbikëqyrura nga Kuvendi i
Republikës së Kosovës për
periudhën (2008-2019)13

11 Kushtetua e Republikës së Kosovës, neni 4.4: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702
12 Raporti për vendin 2020.
13 Këto të gjetura janë paraqitur në raportin e Institutit Demokratik të Kosovës, (Kuvendi që (s’)mund të mbikëqyrë̈ zbatimin e ligjeve),
faqe, 5, viti 2019: http://kdi-kosova.org/wp-content/uploads/2019/07/Brief_FINAL_per-pdf.pdf

24

Këto të gjetura, tregojnë për një rënie të ndjeshme në vitet e fundit ndaj monitorimit të zbatimit të
ligjeve nga ana e Kuvendit. Për më tepër, raportet e monitorimit të zbatimit të ligjeve të ndodhura
nëpër vite, nuk janë të qasshme për publikun.

Disa nga shkaktarët e zvogëlimit të numrit të monitorimit të zbatimit të ligjeve
gjatë viteve të fundit, mund të jenë që:
1 Pas shpalljes së Pavarësisë së vendit, Kuvendi ka punuar intenzivisht në monitorimin e zbatimit të ligjeve, për të dëshmuar se institucionet tona janë të gatshme të qeverisin mbi bazën
e ligjit;

2 Mbështetja nga donatorë dhe organizata të ndryshme, ka qenë më prezentë nga viti 2008
e tutje, por që me kalimin e kohës kjo mbështetje është zbehur si rrjedhojë e forcimit të
kapaciteteve brenda Kuvendit dhe institucioneve publike;

3 Nga viti 2015, qeveritë nuk kanë qenë stabile dhe nga ajo kohë kemi ndryshime të shpeshta
në Qeveri ku asnjëra nuk ka arritur të përfundoj mandatin e rregullt qeverisës të përcaktuar
me Kushtetutë.

Për sa i përket monitorimit të zbatimit të ligjeve, edhe pse me Rregulloren e Punës së Kuvendit ministritë obligohen që së paku një herë në vit t’i raportojnë komisionit funksional në lidhje me zbatimin e
ligjit përkatës, një gjë e tillë nuk ndodhë në praktikë.
Aq më tepër, doracaku për funksionimin mbikëqyrës të komisioneve parlamentare i miratuar në vitin
2012, nuk është duke u zbatuar në nivelin e kënaqshëm, marrë parasysh numrin e vogël të ligjeve që i
janë nënshtruar vlerësimit. Po ashtu, Doracaku i vitit 2012 ka nevojë të rishikohet pwr të ofruar mjetet
specifike për testet që duhet të zhvillohen për të matur nivelin e zbatimit të ligjit dhe për t’i matur
ndikimet që janë prodhuar nga zbatimi apo mos zbatimi i dispozitave të caktuara të ligjit.
Lidhur me monitorimin e zbatimit të ligjeve, duke marrë parasysh se Kuvendi i Kosovës është në procesin e ndryshimit të Rregullores së Punës së Kuvendit, është tejet e rëndësishme që të koordinohet
me Qeverinë dhe të shtohen dispozita specifike në Rregulloren e Kuvendit për sa i përket monitorimit
të zbatimit të ligjeve për të krijuar bazën ligjore për nxjerrjen e një udhëzuesi specifik për mënyrën e
zbatimit të ligjeve.
Kuvendi dhe Qeveria, të dy këto institucione janë në fazën e rishikimit të rregulloreve të punës por
ende nuk e kanë bërë një harmonizim të veprimeve që duhet të ndërmerren nga Qeveria në funksion të
lehtësimit të punës së Kuvendit në monitorimin e zbatimit të ligjeve.
Prandaj, është me rëndësi që të zhvillohet një konsultim më i gjerë midis palëve në mënyrë që të sinkronizohen veprimet drejtë ngritjes së zbatimit të ligjeve, apo së paku të jetë e qartë se cilat janë kërkesat
e Kuvendit ndaj ministrive për sa i përket monitorimit të zbatimit të ligjeve.
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XII. Sfidat në monitorimin e zbatimit
të ligjeve nga vetë Qeveria
Qeveria e ka mandat kushtetues sigurimin e zbatimit të legjislacionit. Deri më tani, asnjëri nga 6 ligjet
të cilat janë trajtuar në këtë analizë (LPSh, LKGjK, LKPK, LPP, LMFPP dhe LDADTP) nuk i janë nënshtruar monitorimit të zbatimit nga ana e qeverisë, sipas metodologjisë së aprovuar.
Duhet potencuar se shpejtësia e zhvillimit të legjislacionit e ndërmarrë pa ndonjë analizë paraprake
dhe program të qartë, shpie në të papritura, duke shkaktuar shpesh ndikime negative shoqërore. 14

Dispozitat juridike të paqarta e komplekse, gjithashtu rrezikojnë sundimin e ligjit, veçanërisht sigurinë juridike: zbatimi i legjislacionit duhet të jetë i parashikueshëm për individët; dhe kjo mund të
bëhet vetëm përmes dispozitave juridike të qarta e të thjeshta si dhe të qasshme për të gjithë.15

Sfidë mbetet mungesa e një sistemi të raportimit dhe monitorimit të zbatimit të ligjeve, në mënyrë
sistematike. Në nivelin qendror pjesa dërrmuese e ekzekutivit e kanë të themeluar divizionin përkatës
për monitorimin e zbatimit të ligjeve. Ndërsa niveli lokal qëndron më keq në këtë aspekt, ende nuk i
kanë strukturat e dedikuara për këtë qëllim si dhe nuk kanë një metodologji të aprovuar.
Sidoqoftë, Qeveria e Kosovës e përkushtuar në ngritjen e nivelit të zbatimit të ligjeve, në vitin 2015 për herë
të parë e kishte miratuar Udhërrëfyesin për vlerësimin ex-post të legjislacionit në Republikën e Kosovës.

Këtë udhërrëfyes, Zyra e Kryeministrit e kishte hartuar me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në
Kosovë.16
Vlerësimi ex-post i legjislacionit, është mjet i rregullimit më të mirë i cili i mundëson qeverisë të bëjë
vetë-kontroll të zbatimit të legjislacionit. Tutje, ky udhërrëfyes e ka ofruar një bazë të mirë për të
gjithë zyrtarët që të merren me hartimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave dhe legjislacionit.
Ky udhëzues ofron metodologji konkrete për identifikimin e rezultateve të legjislacionit, matjen e ndikimeve socio-ekonomike e mjedisore, ngecjet në zbatimin e legjislacionit, nëse duhet të ndryshohen
çështje të caktuara për të eliminuar pengesat në zbatimin e ligjit.

14 OECD, OSCD, rregullimi me i mirë në Evropë projekti i EU15, 2008. http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/betterregulationineuropetheeu15project.htm
15 Udhërrëfyësi për vlerësimin ex-post të legjislacionit, faqe 5: http://ëëë.kryeministri-ks.net/repository/docs/ 1_Udherrefyesi_per_
vleresimin_ex-post_te_legjislacionit_ne_Republiken_e____.pdf
16 Udhërrëfyesi për vlerësimin ex-post të legjislacionit: http://ëëë.kryeministri-ks.net/repository/docs/ 1_Udherrefyesi_per_vleresimin_ex-post_te_legjislacionit_ne_Republiken_e____.pdf
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Vlerësimi ex-post është në diskrecion të ministrive propozuese që të bëjnë propozimin e ligjeve që
do t’i nënshtrohen vlerësimit. Në tetor të secilit vit, kur fillon procesi i planifikimit të projektligjeve për
vitin e ardhshëm kalendarik, ministritë në koordinim me Zyrën Ligjore të Zyrës së Kryeministrit dhe
Grupin Mbikëqyrës Drejtues përcaktojnë ligjet të cilat do t’i nënshtrohen vlerësimit ex-post në vitin e
ardhshëm kalendarik, përmes planit vjetor të vlerësimeve ex-post.
Vlerësimi ex-post mund të përdoret në rastet kur Qeveria vendos të bëjë monitorimin e zbatimit të
një ligji të caktuar në tërësi, apo të vetëm ndonjë pjese të ligjit. Gjithashtu, kjo metodologji mund të
aplikohet për monitorimin e zbatimit të akteve nënligjore të nxjerra nga Qeveria apo ministritë.
Për aplikimin e drejtë të udhëzuesit, Zyra Ligjore e Zyrës së Kryeministrit në koordinim me Institutin e
Administratës Publike (IKAP), e kanë realizuar trajnimin për trajner, si dhe trajnime tjera për zyrtarët
e ministrive, ku tani ekzistojnë kapacitetet brenda Qeverisë për monitorimin e zbatimit të ligjeve sipas
metodologjisë së aprovuar.17
Ky udhërrëfyes, e delegon përgjegjësinë nëpër ministri për të zhvilluar monitorimin e zbatimit të ligjeve të cilat janë përgjegjëse për zbatimin e ligjit të caktuar.
Qëllimi përfundimtar i vlerësimit ex-post është që dispozitat e paqarta apo kundërthënëse të ndryshohen në mënyrë që të ketë qartësi në legjislacion dhe të krijohen mundësitë për zbatimin e drejtë
të ligjit, si dhe të matet ndikimi i arritur përmes legjislacionit.
Sidoqoftë, përkundër angazhimeve të bëra në hartimin dhe miratimin e kësaj metodologjie, si dhe
trajnimeve të realizuara, ende mbetet numri shumë i vogël i realizimit të vlerësimeve ex-post të legjislacionit.18
Për më tepër, Grupi Drejtues Mbikëqyrës duhet të ushtroj një rol më pro aktiv duke udhëzuar ministritë
qoftë drejtpërdrejtë apo përmes trajnerëve të certifikuar që të japin sqarimet adekuate për mënyrën
e zhvillimit ex-post, duke insistuar që ky proces të jetë sistematik, për të gjitha ministritë.
Gjithashtu, gjatë fazës së planifikimit të ligjeve që duhet t’i nënshtrohen vlerësimeve ex-post, Grupi
Mbikëqyrës Drejtues duhet të përdor kritere të caktuara për të ardhur në përfundim se cilat ligje
duhet të prioritizohen në raport me ligjet tjera. Në mungesë të këtyre kritereve, procesi i përzgjedhjes
së ligjeve për vlerësim nuk mund t’i nënshtrohet një diskutimi paraprak të mirëfilltë për sa i përket
rëndësisë, kompleksitetit si dhe burimeve të nevojshme të cilat kërkohen për realizimin e vlerësimit në
mënyrë të suksesshme.
Për më tepër, procesi i planifikimit të Dokumenteve Strategjike, Dokumenteve të Politikave (Koncept
Dokumenteve), Programit Legjislativ (Projektligjeve) dhe Planit Legjislativ (akteve nënligjore), nuk
janë të ndërlidhura me planifikimin e vlerësimeve ex-post. Planifikimi i dokumenteve të ndryshme nga
ato strategjike, dokumenteve të politikave dhe legjislacionit duhet të bëhet në mënyrë të integruar, me
qëllim që proceset të parashikohen sipas rëndësisë dhe të shmanget duplifikimi i punës.

17 Instituti i Kosovës për Administratë Publike: https://ikap.rks-gov.net/sq/aktivitete/trajnimi-per-trajnere-vleresimi-ex-post-i-legjislacionit-ne-republiken-e-kosoves-448#.X4Ia3JMzZO0
18 Draft pasaporta e treguesit për matjen e treguesve të Strategjisë për Rregullim më të Mirë 2.0 (SRM) 2017-2021, faqe 19: https://
kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2018/ 10/PASAPORTA-E-TREGUESIT-ALB.pdf

27

Si shembull mund të merret rasti i inspektoratit të mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe
ndërtimit, ku ministria përkatëse për ambient e ka përcaktuar për këtë vit, hartimin e Koncept Dokumentit (vlerësim ex-ante) dhe në të njëjtën kohë, ministria e ka përcaktuar edhe zhvillimin e vlerësimit
ex-post për të matur zbatimin e ligjit.
Ky angazhim i dyfishtë është i panevojshëm, për më tepër është shpenzim i energjisë dhe burimeve
brenda ministrisë pasi që zyrtarët e njëjtë do të mbesin duke bërë aktivitete të duplifikuara për qëllim
të njëjtë.
Prandaj, në mënyrë që të shmangen duplifikimi i punës dhe ndryshimet dhe plotësimet brenda një afati
të shkurtër kohor apo brenda të njëjtit vit kalendarik, procesi i hartimit të politikave dhe legjislacionit
kërkon në veçanti vëmendjen nga zyrtarët dhe profesionistët në kuadër të ekzekutivit (Qeverisë) si dhe
nga zyrtarët dhe profesionistët nga legjislativi (Kuvendi), në mënyrë që një ligj (që nga faza fillestare
e hartimit e deri në miratim) të ketë konsistencë dhe të jetë në harmoni me legjislacionin tjetër në fuqi
por edhe që dispozitat e ligjit të jenë në përputhje me njëra tjetrën.
Procesi i hartimit të projektligjeve, duhet të mbështetet me konsultime të gjëra të të gjitha palëve të
cilat ndikohen nga politika, pasi që vetëm në këtë mënyrë mund të identifikohen të gjitha çështjet që
duhet trajtuar përmes ligjit specifik.
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XIII. S
 fidat e hartimit të legjislacionit
në hapa të shkurtër
Asnjëri nga ligjet bazë të cilat janë përzgjedhur në këtë analizë, nuk i janë nënshtruar një analize të
Koncept Dokumentit në kohën kur janë hartuar. Si hap pozitiv që duhet theksuar është se për ndryshimet e reja të cilat janë planifikuar të ndodhin në Prokurimin Publik dhe në të Drejtën e Autorit dhe të
Drejtat tjera të Përafërta, për vitin 2020, ministritë përkatëse (MF dhe MKRS) i kanë hartuar Koncept
Dokumentet si analizë paraprake e cila ofron evidencë në identifikimin e problemeve dhe në identifikimin e opsioneve se si duhet të rregullohen këto dy fusha.
Megjithatë, për të siguruar një proces të rregullt, duhet bërë e ditur se hartimi i një projektligji paraprihet nga një Koncept Dokument i miratuar paraprakisht në Qeveri. Koncept Dokumenti, ka për qëllim
që t’i mundësojë Qeverisë shqyrtimin e përgjithshëm të objektivave dhe karakteristikave kryesore të
një propozimi i cili duhet të përfshijë shqyrtimin e opsioneve të ndryshme dhe pasojave të këtyre
opsioneve dhe bëhet me qëllim që Qeveria të ketë të gjitha informatat e nevojshme para marrjes së
vendimit përkatës.19
Pasi që udhëzuesi për hartimin e Koncept Dokumenteve është mjet ndihmues që i ndihmon zyrtarët dhe
ekspertët në definimin e problemit, matjen e ndikimeve të ndryshme të opsioneve, sikurse ndikimet në
mjedis, drejtësi sociale, të drejta të njeriut, barazi gjinore etj. Është shumë e rëndësishme që ky mjet të
përdoret në mënyrë sistematike dhe t’i kushtohet vëmendje më e lartë gjatë procesit të hartimit të politikës. Një politikë e mirë e cila bazohet në evidencë, padyshim që shpie në një ligj i cili i trajton të gjitha
aspektet të cilat duhet të qeverisen përmes ligjit apo përmes ndonjë instrumenti tjetër përkatës.20

Për sa i përket ngritjes së kapaciteteve për hartimin e politikave, Sekretariati Koordinues i Qeverisë,
ka realizuar një varg trajnimesh për zyrtarët që merren me hartimin e politikave për aplikimin e udhëzuesit të ri. Por, megjithatë mbetet ende punë për t’u bërë, për të ngritur tutje cilësinë e politikës
që zhvillohet.
Pas miratimit të Koncept Dokumentit në Qeveri, ministria sponsorizuese duhet që pa vonesë ta përfshijë projektligjin në Programin Legjislativ duke e përcaktuar afatin kohor se kur pritet të miratohet
projektligji, ndërsa jo më vonë se një muaj pas miratimit të Koncept Dokumentit, duhet ta caktoj zyrtarin përgjegjës për hartimin e projektligjit fillestar.21

19 Rregullore e Punës së Qeverisë Nr. 09/2011, neni 28 dhe 29: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3259
20 Udhwzuesi pwr hartimin e Koncept Dokumenteve : https://ikap.rks-gov.net/sq/aktivitete/trajnimi-per-trajnere-vleresimi-ex-post-i-legjislacionit-ne-republiken-e-kosoves-448#.X4Ia3JMzZO0
21 Rregulore e Punës së Qeverisë Nr. 09/2011, neni 35.5: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3259
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Hartimi i projektligjit kalon nëpër hapat e përcaktuar në Rregulloren për shërbimin ligjor qeveritar e
që përfshinë:

1

9

Hartimi i draftit
fillestar

Sigurimi i zbatimit
të lligjit

8

3

Shpallja nga
Presidenti dhe
publikimi

Konsultimi
publik

7

Shqyrtimi dhe
miratimi në
Kuvend

4

Finalizimi

6

Shqyrtimi dhe
miratimi në Qev.

5

Dërgimi për miratim
në Qeveri

Edhe pse procesi i hartimit të projektligjeve kalon në hapat
e përcaktuar me Rregulloren e Punës së Qeverisë dhe Rregulloren për Shërbimin Ligjor Qeveritar, në shqyrtimin final të
projektligjeve, nuk përfshihen zyrat tjera në kuadër të Zyrës
së Kryeministrit për të kontrolluar cilësinë e politikës së projektligjit.
Pra, gjatë fazës së hartimit dhe shqyrtimit të projektligjeve,
nuk janë të përfshirë sa duhet zyrtarët të cilët merren me
hartimin e politikave, rrjedhimisht në praktikë nuk bëhet
kontrolli i duhur nëse projektligji adreson çështjet të cilat
janë paraqitur në analizë.
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2

Konsultimi
paraprak

FIGURA 4. procesi i hartimit
të projektligjeve

Për më tepër, raporti i SIGMA-s i vitit 201722 për hartimin e politikave dhe koordinim, thekson se
përderisa kontrolli i procesit të hartimit të projektligjeve dhe standardeve të hartimit bëhet nga Zyra
Ligjore e Zyrës së Kryeministrit, përmbajtja e politikës së projektligjeve nuk kontrollohet nga zyrtarët
të cilët e kanë mandat hartimin dhe kontrollin e cilësisë së politikave të Qeverisë.
Projektligji hartohet dhe trajtohet si qëllim në vetvete ndërsa jo si mjet për të arritur objektivat e caktuara për të ndryshuar një qasje apo veprim.
Si rrjedhojë, cilësia e analizës së politikës në projektligje mbetet ende e ulët, për faktin se mungon
kontrolli i cilësisë nga zyrat qendrore në kuadër të Zyrës së Kryeministrit.
Në këtë kontekst, lidhja në mes të koncept dokumentit dhe projektligjit nuk është duke funksionuar.
Për më tepër mungesa e monitorimit të zbatimit të ligjit e pamundëson për të parë nëse janë arritur
efektet për të cilat është bërë ligji.
Prandaj, është me rëndësi që procesi i ciklit të hartimit të politikave të funksionoj në mënyrën e duhur.
Pa një monitorim të zbatimit të ligjit, inicimi i ndryshimit të një ligji sikurse ai i Drejtave të Autorit dhe të
Drejtave tjera të Përafërta apo i Menaxhimit të Financave Publike, do të sjellë vështirësi praktike pasi
që nuk mund të dihen mangësitë ekzistuese në ligj.

22 SIGMA Monitoring Report, The Principles of Public Administration Reform, faqe 20-23: http://sigmaëeb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Kosovo.pdf
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XIV. Vështirësitë në realizimin e
Programit Legjislativ
Si një ndër shkaktarët që mund të ndikoj në numrin e vogël të monitorimit të zbatimit të ligjeve mund
të jetë numri i lartë i projektligjeve të cilat parashihen të hartohen dhe miratohen çdo vit. Megjithatë,
kjo nuk mund të trajtohet si shkaktar kryesor nga zyrtarët e Kuvendit dhe Qeverisë, pasi që të dy këto
institucione nuk arrijnë pothuajse asnjëherë të bëjnë as gjysmën e realizimit të programit, si dhe afatet
e përcaktuara në program asnjëherë nuk respektohen.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e ka bërë ndarjen e pushteteve dhe kontrollin e balancimit në mes
tyre. Kuvendi ushtron pushtetin legjislativ, ndërsa Qeveria është përgjegjëse për zbatimin e ligjeve
dhe politikave shtetërore dhe i nënshtrohet kontrollit parlamentar.
Kuvendi përmes kontrollit parlamentar, kërkon nga Qeveria përmbushjen e detyrimeve ligjore në
zbatimin e legjislacionit.
Në teori, kjo tingëllon mjaftë mirë, por praktika na tregon krejt diçka tjetër. Është Qeveria ajo që e
dikton punën e Kuvendit për sa i përket procesit të hartimit dhe miratimi të ligjeve.
Dinamika e punës së Kuvendit, është e varur nga Programi Legjislativ, të cilin Qeveria e miraton çdo
vit kalendarik.
Programi Legjislativ është dokument planifikues i cili është pjesë e Programit të Qeverisë dhe i cili
përfshinë projektligjet të cilat do të hartohen nga Zyra e Kryeministrit dhe ministritë e linjës. Gjithashtu parasheh afatet kohore kur një projektligj parashihet të miratohet në Qeveri. Procesi i përgatitjes
së programit dhe çështjet tjera sikurse afatet kohore dhe procedurat tjera, janë përcaktuar në Rregulloren për shërbimin ligjor qeveritar.23
Ajo çfarë ndodhë në praktikë është se Qeveria e bënë planifikimin tejet ambicioz për sa i përket projektligjeve të cilat i parasheh që të hartohen brenda vitit.
Për vitin 2020, Programi Legjislativ i përmban gjithsej 136 projektligje për t’u miratuar në Qeveri gjatë
këtij viti. Nga numri i përgjithshëm gjithsej 39 projektligje janë plotësim ndryshime të ligjeve bazike.

23
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Rregullore Nr. 13/2013 për shërbimin ligjor qeveritar, kapitulli II: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10229
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Pra, siç mund të shihet, këtë vit ka një përmirësim pasi që
numri i projektligjeve të cilat ndryshojnë dhe plotësojnë
ligjet në fuqi është më i vogël krahasuar me vitet paraprake.

Ndryshim plotësime të ligjeve në fuqi

FIGURA 5. përmbajtja e
Programit Legjislativ për
vitin 2020

Zyra e Kryeministrit dhe 13 ministri të linjës janë të
ngarkuara për të bërë realizimin e Programit Legjislativ në
kuptimin e hartimit dhe finalizimit të projektligjeve.
Gjithashtu afatet për miratimin e projektligjeve vlejnë për
Qeverinë. Mbi bazën e projektligjeve dhe afateve të përcaktuara në Programin Legjislativ, Kuvendi e bënë planifikimin
e punës për sa i përket procesit të shqyrtimit dhe miratimit
të projektligjeve.
Mos përmbushja e obligimeve nga Qeveria dhe procedimi
i projektligjeve me kohë në Kuvend, detyrimisht ndikon në
vonesa në punën e Kuvendit. Në veçanti, projektligjet të
cilat kanë vonesa dhe miratohen gjatë dhe pas muajit tetor,
të njëjtat nuk arrijnë të miratohen në Kuvend për faktin se
duhet të kalojnë nëpër komisione dhe leximet përkatëse, në
përputhje me Rregulloren e Punës së Kuvendit.
Të dhënat e publikuara në faqen zyrtare të Zyrës së Kryeministrit, tregojnë se realizimi më i lartë i Programit Legjislativ
të Qeverisë, ka qenë ai i vitit 2011, në 74% ku nga gjithsej 146
projektligje ishin miratuar 108 sosh.
Gjithashtu, viteve të fundit procesi i ndryshimit dhe plotësimit të ligjeve është në rritje e sipër. Kjo për faktin, se
Kosova ka marr përsipër harmonizimin e legjislacionit ven-
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dhe kontrollin e
balancimit në mes
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ndërsa Qeveria është
përgjegjëse për
zbatimin e ligjeve dhe
politikave shtetërore
dhe i nënshtrohet
kontrollit parlamentar.
33

dor me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe rrjedhimisht ligjet duhet të ndryshohen për të qenë në
harmoni me rregullat e Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, problemi qëndron se jo rrallëherë ndodhë që
menjëherë pasi që ligji të jetë ndryshuar dhe plotësuar të iniciohet sërish ndryshimi dhe plotësimi për
të adresuar çështje të cilat nuk janë analizuar mirë gjatë procesit të ndryshimit fillestar.
Këto ndryshime të shpeshta qojnë në at se ministritë kanë për qëllim përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare dhe arritjen e afateve të caktuara, por pak vëmendje i kushtojnë cilësisë së analizës së
politikës në projektligje.
Një ministri sponsorizuese që synon të përfshijë një projektligj në Programin Legjislativ, duhet të jetë
në gjendje të demonstrojë që mjetet e tjera të tentuar nuk e kanë arritur apo nuk mund ta arrijnë qëllimin e caktuar dhe se një projektligj është rruga më e përshtatshme për t’u ndjekur. Në të kundërtën,
koha e çmuar është e humbur në hartimin e ligjeve të cilat rezultojnë pastaj në ligje të kota siç është
rasti me Ligjin për Fuqizimin e Pjesëmarrjes së Rinisë. Një proces i keq ka bërë që kosovarët të iniciojnë
ligje të tilla bazuar në arsyetimin anekdotal se “kosovarët janë përgjithësisht të rinj…” duke nënkuptuar
se ligji për rininë është i nevojshëm.24 Ligji më tepër parasheh parime të cilat janë të garantuara me
Kushtetutë dhe instrumente ndërkombëtare, pra bënë përsëritje të asaj që vetëm se është e garantuar. E drejta në organizimin e të rinjve rregullohet përmes Ligjit për Lirinë e Asociimit në Organizata
Joqeveritare. Ndërsa rritja e pjesëmarrjes së rinisë, mund të bëhet përmes programeve të ndryshme
dhe pjesëmarrjes së rinisë në vendimmarrjen e institucioneve publike, pa pasur nevojë të ketë ligj
specifik për këtë çështje.
I njëjti shembull vlen me Ligjin për Diasporën. Ky ligj është hartuar për vetëm një fakt e i cili ka të bëjë
me numrin e madh të mërgatës që jeton jashtë vendit. Në fakt, ky ligj është hartuar pa një analizë të
mirëfilltë paraprake. Ligji më tepër i rregullon funksionet e ministrisë se sa që merret me avancimin
e të drejtave të qytetarëve që jetojnë jashtë vendit. Për më tepër, ky ligj fare nuk trajton mundësitë e
kthimit të qytetarëve në Kosovë për të dhënë kontributin e tyre në avancimin e shoqërisë dhe ekonomisë apo në tërheqjen e investimeve nga diaspora.
Si rrjedhojë, ky ligj është i panevojshëm pasi që legjislacioni tjetër në fuqi duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe të krijoj mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët pavarësisht pozicionit të tyre në shoqëri.
Prandaj është tejet e rëndësishme që në rastin e inicimit të një politike të re, iniciativa fillimisht të diskutohet në forume të ndryshme brenda qeverisë si dhe me institucionet dhe organizatat tjera jashtë
qeverisë, për të parë nëse iniciativa është e qëlluar dhe se vendi ka nevojë për rregullimin e një çështje
të caktuar përmes ligjit.

24 KIPRED, (Policy Brief Series: Paper #4).
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XV. Hierarkia e akteve juridike dhe
zbatimi i tyre
Legjislacioni i Kosovës klasifikohet në një sistem hierarkik ku legjislacioni ndahet si legjislacion primar
dhe sekondar.
Kushtetuta nuk është e njëjtë me një ligj në hierarki, si dhe ligji nuk është i njëjtë me një akt nënligjor
(sekondar). Secili ligj i ka karakteristikat e tij dhe për shkak të kësaj, juristët dhe personat përgjegjës
për zbatimin e ligjeve duhet të kuptojnë rendin juridik.
Kushtetuta, Marrëveshjet Ndërkombëtare dhe legjislacioni primar dhe sekondar duhet të përdoren së
bashku për të krijuar infrastrukturën ligjore të një vendi. Përcaktimi i hierarkisë së akteve normative
është thelbësor dhe parakusht për një shtet të së drejtës.
Kushtetuta në nenin 16 të saj përcakton se është akti më i lartë juridik i vendit, por kjo situatë ka qenë
më komplekse deri në vitin 2012 për sa kohë që neni 143 i Kushtetutës ka qenë në fuqi, i cili theksonte
se: “Kushtetuta, ligjet dhe aktet tjera ligjore të Republikës së Kosovës interpretohen në pajtueshmëri
me Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës të datës 26 mars 2007. Në rast se
ka papajtueshmëri midis dispozitave të kësaj Kushtetute, ligjeve dhe akteve të tjera ligjore të Republikës së Kosovës dhe dispozitave të marrëveshjes, kjo e fundit do të mbizotërojë”.25
Neni 143 i Kushtetutës i kishte dhënë epërsi propozimit gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të
Kosovës në rast të papajtueshmërisë me Kushtetutën, prandaj zyrtarët e sistemit gjyqësor por edhe
atij administrativ duhet të kenë në konsideratë rregullimet ligjore të cilat janë specifike në raport me
sistemin ligjor të vendeve tjera. Sidoqoftë, neni 143 është shfuqizuar me amendamentin 4 të Kushtetutës.
Në përgjithësi, nuk ka rregulla strikte midis fuqisë së Kushtetutës dhe Marrëveshjeve Ndërkombëtare.
Kushtetuta specifikon që Marrëveshjet Ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat dhe instrumentet e
zbatueshme ndërkombëtare kanë epërsi mbi ligjet e zbatueshme në Kosovë.
Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës bëhen pjesë e sistemit të brendshëm juridik pasi të botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.Ato zbatohen drejtpërdrejt
me përjashtim të rasteve kur nuk janë të vetë-zbatueshme dhe zbatimi kërkon shpalljen e një ligji.
Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat ligjërisht të detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare, kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës. Për më tepër, Kushtetuta e Kosovës,
posaçërisht neni 19 përcakton ndërlidhjen midis Kushtetutës dhe Marrëveshjeve Ndërkombëtare.
Marrë parasysh nenin e lartpërmendur, Marrëveshjet Ndërkombëtare kanë epërsi mbi legjislacionin e
brendshëm, por jo domosdoshmërisht mbi Kushtetutën e Kosovës. Të njëjtat duhet të lidhen në harmoni me Kushtetutën. Prandaj, edhe duhet të bëhet kontrolli i përputhshmërisë se draft marrëveshjeve gjatë fazës së hartimit dhe negocimit.

25

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 143: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702
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Ajo që vlen të theksohet, në rastet e interpretimit të dispozitave janë disa parime doktrinare të cilat
mund të aplikohen gjatë zbatimit të ligjeve.
Ligjet dhe aktet tjera ligjore (primare dhe sekondare) të Republikës së Kosovës interpretohen në
pajtueshmëri me Kushtetutën. Në rast të papajtueshmërisë së ligjeve dhe akteve të ligjore (primare
dhe sekondare) me dispozitat e Kushtetutës, dispozitat e të fundit mbizotërojnë.
Por nëse një ligj i natyrës së përgjithshëm dhe një ligj i natyrës së veçantë i nivelit të njëjtë rregullojnë
ndryshe të njëjtën çështje, atëherë mbizotërojnë normat e aktit juridik të natyrës së veçantë.
Nëse një akt juridik i nivelit të njëjtë është në kundërshtim me një akt juridik të nivelit të njëjtë dhe
që të dy aktet juridike janë të natyrës së përgjithshme apo të natyrës së veçantë mbizotëron akti juridik i cili është nxjerrë më vonë. Ky rregull mund të zbatohet gjithashtu edhe në rast të dispozitave
kundërthënëse në mes të ligjit bazik me ligjet të cilat e kanë ndryshuar dhe plotësuar ligjin bazë sikurse te LPSh, LKGjK, LKPK, LPP, LMFPP dhe LDADTP.
Prandaj, duke marrë parasysh kompleksitetin e sistemit ligjor e juridik të vendit, është kruciale për
të gjitha palët si dhe qytetarët e thjeshtë, të kuptojnë në mënyrë sa më të thjeshtë të drejtat dhe
obligimet që i garantohen përmes legjislacionit të aplikueshëm në Kosovë.
Kjo për faktin, se sistemi ynë përbëhet nga disa shtresa të legjislacionit dhe autoriteteve që kanë
shpallur ligje, sikurse është potencuar në këtë analizë.
Prandaj, është nevojë e kohës, që Qeveria së bashku me Kuvendin të iniciojnë procesin e inventarizimit
të ligjeve të cilat nuk janë shfuqizuar apo zëvendësuar me ligje të reja. Të njëjtat duhet të publikohen
në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës për të mundësuar një qasje të lehtë për të gjithë mekanizmat e përfshirë në zbatimin e ligjeve dhe për palët të cilat afektohen nga këto ligje.
Nisur nga gjendja ekzistuese, Zyra Ligjore e Zyrës së Kryeministrit ka ndërmarrë një iniciativë të
rëndësishme ligjore për të hartuar Projektligjin për Aktet Juridike për të rregulluar ndër të tjera edhe
aspektet e hierarkisë dhe parimeve të interpretimit të dispozitave ligjore.
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XVI. Mungesa e konsolidimit dhe
korrigjimit
Një prej formave të thjeshtimit të legjislacionit është përmes konsolidimit të ligjeve. Konsolidimi
nënkupton integrimin në një akt ligjor të ndryshimeve dhe plotësimeve të tij të njëpasnjëshme. Siguron më shumë transparencë dhe qasje më të lehtë në ligj.26
Strategjia për Rregullim më të Mirë 2.0 për Kosovën kërkon që zvogëlimi i barrës administrative dhe
thjeshtimit të legjislacionit të mund të bëhet përmes konsolidimit të ligjeve dhe akteve nënligjore.27
Prandaj është me rëndësi, që secili tekst i konsoliduar të përmbaj një listë të të gjitha akteve ligjore
të marra në konsideratë për ndërtimin e tij. Secila pjesë e tekstit duhet të përmbaj të dhëna në lidhje
me origjinën e saj (ligji bazik, ligji i ndryshuar ose plotësuar).
Shtete të ndryshme, kanë praktika të ndryshme. Disa shtete i japin fuqi juridike akteve të konsoliduar
(Estonia e ka të obliguar, Holanda gjysmë zyrtare), ndërsa pjesa dërmuese e shteteve të Bashkimit
Evropian, konsolidimin e akteve ligjore e parashohin si mjet ndihmues për institucionet dhe qytetarët
si dhe i japin sqarimet përkatëse se teksti i konsoliduar nuk ka karakter detyrues për referencim.28
Si shembull, në nivel të Bashkimit Evropian, tekstet e konsoliduar janë të destinuara për t’u përdorur si
mjete dokumentacioni dhe institucionet nuk marrin asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e tyre.
Zyra e Publikimeve të Gazetës Zyrtare në nivel të Bashkimit Evropian e bënë konsolidimin e Rregulloreve, Direktivave dhe Vendimeve të BE-së. Megjithatë, në BE nuk bëhet konsolidimi i akteve ligjore të
cilat do të jenë në fuqi për një kohë të shkurtër kohore.
Konsolidimi i teksteve ligjore zakonisht bëhet i qasshëm në EUR-Lex brenda periudhës 2-3 javësh pas
hyrjes në fuqi të një ndryshimi apo plotësimi të aktit juridik të publikuar në faqen zyrtare të BE-së.
Në Kosovë, konsolidimi dhe korrigjimi i akteve ligjore nuk është i rregulluar. Arsyeja kryesore që ende
nuk është rregulluar konsolidimi dhe korrigjimi, ka të bëjë me prezencën e administratës ndërkombëtare në Kosovë ku i tërë pushteti legjislativ i ishte lënë UNMIK-ut ndërsa ekzekutohej nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm i cili miratonte akte legjislative në formë të rregulloreve.
E njëjta situatë kishte vazhduar pastaj edhe me monitorimin e pavarësisë së Kosovës nga mekanizmat
ndërkombëtar sikurse që ishte ICO Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar.

26 Eur-lex.auropa.eu: https://eur-lex.europa.eu/content/legis/avis_consolidation.html#:~:text=Consolidation%20consists%20of%20
the%20integration,easier%20access%20to%20EU%20laë.
27 Strategjia për Rregullim më të Mirë 2.0 për Kosovën (2017-2021): http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Better_Regulation_
Strategy_2_0_for_Kosovo_-_ALBANIAN.pdf
28 Forumi Evropian i Gazetës Zyrtare: https://op.europa.eu/en/web/forum_official_gazettes/estonia-oj
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Tani janë bërë 12 vite nga shpallja e pavarësisë dhe ende nuk është arritur të bëhet rregullimi i konsolidimit dhe korrigjimit të akteve ligjore.
Megjithatë, Zyra Ligjore e Zyrës së Kryeministrit ka ndërmarrë iniciativën e qëlluar për hartimin e
Projektligjit të Akteve Juridike me të cilin synohet të rregullohet edhe procesi i konsolidimit dhe korrigjimit të ligjeve.
Konsolidimi sipas definicionit të ofruar në projektligj, ka të bëjë me integrimin në tekstin e aktit juridik
të ndryshimit dhe plotësimit të mëvonshëm në aktin juridik me qëllim të ofrimit të qasjes më të lehtë
dhe më transparente të aktit juridik.
Ajo që vlen të theksohet te konsolidimi, është se në rast të çfarëdo mospërputhje midis aktit juridik
dhe tekstit të konsoliduar, dispozitat e aktit juridik bazik vlejnë.
Me të drejtë, është propozuar në projektligj që procedura për konsolidimin e akteve juridike duhet
të bëhet nga organi përkatës (propozues) në fushëveprimin e të cilit bie akti juridik, si dhe mbetet në
përgjegjësinë e njësisë ligjore që të siguroj saktësinë e tekstit të konsoliduar të aktit juridik.
Ndërsa, korrigjimi ka të bëjë me përmirësimin e gabimeve gjuhësore, drejtshkrimore, në përllogaritje, çështje teknike dhe pasaktësive të tjera të ngjashme, të dukshme në aktin juridik, në rastet e
mospërputhjes ndërmjet gjuhëve zyrtare, por të cilat nuk mund të shkaktojnë ndonjë ndryshim në
përmbajtjen e aktit juridik.
Gjithashtu sikurse te konsolidimi, rregullat e njëjta aplikohen edhe te korrigjimi, ku organi përkatës
është përgjegjës të zhvilloj procedurat e korrigjimit të aktit juridik.
Gjatë korrigjimit, si tekst burimor dhe krahasues merret për bazë akti juridik në të cilin është punuar
gjatë fazës së hartimit të tij.
Projektligji për aktet juridike e ndjek rregullimin e Bashkimit Evropian si dhe praktikën e krijuar në nivel
të Bashkimit Evropian, ku teksti i konsoliduar i aktit juridik përdoret si mjet efektiv dhe i njëjti nuk ka
fuqi juridike.
Pra, qëllimi është që t’i mundësoj zyrtarëve që merren me zbatimin e ligjit, të kenë qasjen më të lehtë
në ligje dhe të kenë më të lehtë interpretimin e dispozitave të një ligji i cili është ndryshuar dhe plotësuar disa herë. Njëkohësisht, kjo qasje i ndihmon jashtëzakonisht shumë edhe qytetarët dhe bizneset
në kuptimin e drejtë të të drejtave dhe obligimeve në raport me zbatimin e kërkesave ligjore.
Edhe pse në mungesë të një rregullimi ligjor për konsolidimin e teksteve ligjore, ka disa praktika kur
ministritë kanë bërë konsolidimin e disa ligjeve të cilat janë ndryshuar dhe plotësuar disa here.
Ajo që vie në pah, është se secila ministri ka përdorur teknikë të ndryshme të ndryshme të konsolidimit
të ligjeve dhe nga teknika e përdoru mund të vërehet se mungojnë sqarimet përkatëse në tekstin e
konsoliduar për ta ditur se cila dispozitë (nen apo paragraf) është ndryshuar apo shfuqizuar me cilin
akt dhe në cilin vit.
Si shembull mund të shihet Ligji për Gjykatat i cili është konsoliduar nga Ministria e Drejtësisë.
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Siç mund të shihet, në nenin 18 dhe 19 të ligjit, bëhet e ditur se nën paragrafi 1.2. i paragrafit 1 të nenit
18, dhe paragrafi 2 i nenit 19 janë shfuqizuar por nuk dihet se me cilin ligj janë shfuqizuar.
Përderisa disa ligje të konsoliduar janë publikuar në faqen e Ministrisë së Drejtësisë, Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë është konsoliduar nga Ministria e Financave por i njëjti
nuk është i qasshëm në faqen zyrtare të Ministrisë.
Prandaj është tejet me rëndësi, që konsolidimi i akteve juridike si dhe korrigjimi të rregullohen përmes
Projektligjit për Aktet Juridike dhe i njëjti të procedohet sa më parë për shqyrtim dhe miratim në Qeveri
dhe në Kuvend në mënyrë që ky proces të jetë mirë i rregulluar.
Për zbatimin e drejtë të konsolidimit dhe korrigjimit të akteve juridike do të nevojitet një periudhë
shtesë pas miratimit të ligjit, ajo e nxjerrjes së udhëzimeve përkatëse për të gjitha departamentet
ligjore për të qenë të gatshëm të bëjnë konsolidimin dhe korrigjimin e akteve juridike. Zakonisht, në
dispozitat përfundimtare të ligjit lihet një afat prej 6 muajsh pas hyrjes në fuqi të ligjit për nxjerrjen e
akteve nënligjore dhe udhëzuesve përkatës për lehtësimin e zbatimit të ligjit.

39

XVII. Tiparet e ligjeve të
komplikuara
Disa nga tiparet që e determinojnë nëse ligji është i thjeshtë dhe kualitativ apo nëse ligji është komplikuar, lidhen drejtpërdrejtë me: kualitetin e ligjeve dhe akteve nënligjore (strukturimi i mirë i ligjit,
qartësia e dispozitave ligjore dhe sigurimi i koherencës me ligjet tjera në fiqu); madhësinë e ligjeve (të
ngarkuara me shumë detaje); dhe mos-adresimi i objektivave dhe politikave të definuara në Koncept
Dokument.
Prandaj, është tejet e rëndësishme që secili zyrtar i përfshirë në hartimin e një ligji të ketë në konsideratë elementet e lartcekura të cilat elaborohen në këtë analizë. Si shembull i ligjit të gjatë dhe
i cili mund të krijoj vështirësi në zbatim është Ligji për Shoqëritë Tregtare i cili i ka gjithsej 270 nene
dhe krijon vështirësi në kuptimin e drejtë të obligimeve që derivojnë nga ligji. Hartuesit e këtij ligji,
kanë vendosur të bëjnë hartimin detaj të të gjitha elementeve që duhet të rregullohen me këtë ligj.29
Shembull të ligjit të shkurtër në krahasim me aspektet që duhet është Ligji për Arsimin Para universitar i cili në mënyrë të përgjithësuar i rregullon aspektet e arsimit para universitar por pastaj përmes
akteve nënligjore i ka rregulluar çështjet me rëndësi, ku për zbatimin e Ligjit janë nxjerr mbi 130 akte
nënligjore. 30
Kualiteti i ligjeve, efektiviteti i përgjithshëm i rregullave të reja, kanë ndikim menjëherë në zhvillimin ekonomik dhe atë demokratik. Ligjet që janë komplekse ose jopraktike më tepër e përkeqësojnë
sesa përmirësojnë mirëqenien publike, kështu duke ngadalësuar rritjen ekonomike, duke zvogëluar
bashkëpunimin midis shoqërisë dhe institucioneve publike. Ligjet e konceptuara dhe hartuara dobët
mund të kenë efekte të papritura dhe shkatërruese në konkurrencë, investime, ose krijimin e vendeve
të punës. 31
Ligjet, të cilat nuk adresojnë qartë dhe thjeshtë objektivat e politikës të definuara në koncept dokument, që nuk janë të bazuara në mundësitë praktike të zbatimit, nuk janë mirë të menduara dhe nuk
janë të ndërlidhura mirë me legjislacionin tjetër në fuqi, pa dyshim që ato ligje do të krijojnë më tepër
vështirësi në zbatim se sa që do të krijojnë mundësi të reja për zhvillimin e shoqërisë dhe zhvillimit
ekonomik.
Nuk ka ndonjë qasje të standardizuar apo indikator të matjes së madhësisë së ligjeve tek ne.
Megjithatë, kur analizohen ligjet të cilat janë publikuar në Gazetën Zyrtare, mund të shihet se numri
i ligjeve është në rritje e sipër ku në këtë grup të ligjeve kemi edhe ligje të cilat janë voluminoze dhe
rregullojnë një gamë çështjesh. 32

29 Ligji per Shoqerite Tregtare: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=16426
30 Ligji per Arsimin Parauniversitar: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2770
31 SIGMA (Support for Improvement Governance and Management in Central and Eastern Europe), faqe 7: http://www.sigmaweb.org/
publications/ 36976805.pdf
32 Shembull: Ligji për Shoqëritë Tregtare, Kodi Penal, Kodi i drejtësisë për të mitur, Ligji për automjete etj.
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Është e rëndësishme të theksohet se gjatësia e shtuar e ligjeve nuk është automatikisht dhe në vetvete një tipar i legjislacionit kompleks. Ligjet më të shkurtra mund të jenë edhe më të komplikuara sesa
ato të gjata pasi ato mund të mos përfshijnë të gjitha hollësitë dhe shpjegimet e kërkuara për ligjin për
të arritur në mënyrë efektive objektivat e politikës. Një akt i shkurtër kërkon që përdoruesi të shkojë
në një grup të komplikuar të akteve nënligjore e që në përgjithësi një gjë e tillë nuk është e thjeshtë.
Prandaj, është e rëndësishme të theksohet se gjatësia e ligjeve nuk qon automatikisht në një ligj
kompleks. Ligjet e shkurtra mund të jenë edhe më të komplikuara se sa ato të gjata pasi që të njëjtat
mund të mos përfshijnë shpjegimet e kërkuara për ligjin për të arritur në mënyrë efektive objektivat e
politikës. Zakonisht, kur kemi një ligj të shkurtër e të përgjithësuar, Qeveria përmes akteve të shumta
nënligjore tenton të rregulloj aspektet e zbatimit të ligjit. Kjo qasje mund të krijoj edhe më shumë
vështirësi në zbatim, pasi që palët e ndikuara nga ai ligj do ta kenë të vështirë të i gjejnë dispozitat e
duhura dhe mund të mos jenë në dijeni se një çështje e caktuar është e rregulluar përmes aktit nënligjor, ndërsa e njëjta nuk është e përcaktuar në ligj.
Si shembull mund të merret Ligji për Arsimin Para universitar në Republikën e Kosovës, i cili gjithsej ka
51 nene, ndërsa për zbatimin e ligjit, janë nxjerrë mbi 130 akte nënligjore. 33
Një ligj i shkurtër, kërkon nga përdoruesi (qytetarët apo bizneset) që aktet nënligjore t’i gjejnë dhe
t’i lexojnë për t’i kuptuar drejtë detyrimet që dalin nga ato akte nënligjore. Padyshim se kjo qasje nuk
është aspak e lehtë, pasi që kërkon leximin e pothuajse shumicës së akteve nënligjore. Aq më tepër,
ekziston mundësi e madhe që përmes akteve nënligjore, ministria mund të tejkaloj kompetencat që
janë definuar në ligj dhe të rregulloj çështje përtej asaj që ka paraparë ligji e që bie ndesh me parimet
kushtetuese dhe parimet e hartimit të legjislacionit.
Perceptimet për ligjet e komplikuara vijnë nga shoqëria të cilët shprehin shqetësimet se ligjet janë
shkruar në at mënyrë që gjithmonë e mbrojnë interesin e institucioneve publike në raport me të drejtat e qytetarëve. Megjithatë, shpeshherë edhe nëpunësit e administratës publike ballafaqohen me të
njëjtat probleme të zbatimit të ligjeve si rezultat i ligjeve komplekse për t’i zbatuar apo edhe për arsyet
se ligji është bërë kompleks si pasoj e ndryshimeve të shpeshta sikurse rasti i Prokurimit Publik apo i
Menaxhimit të Financave Publike dhe Përgjegjësitë.
Si rrjedhojë, është shumë e rëndësishme që sa më parë të rregullohet procesi i konsolidimit të ligjeve
dhe njëkohësisht standardet e hartimit të akteve normative të rishikohen për të avancuar procesin e
hartimit të ligjeve dhe monitorimin e zbatimit të tyre.

33 Gazeta Zyrtare e Republikes se Kosoves: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2770
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XVIII. Konkludime dhe rekomandime
Nga analiza e bërë, mund të vijmë në përfundimin që Qeveria dhe Kuvendi ende nuk e kanë qëllim
kryesor sigurimin e zbatimit të ligjeve dhe monitorimin e duhur të zbatimit. Gjendja ekzistuese e legjislacionit në fuqi, nuk është e kënaqshme pasi që ka ligje të cilat janë ndryshuar dhe plotësuar shumë
herë dhe nuk ekzistojnë versionet e konsoliduara të ligjit. Si pasojë e mos-konsolidimit të ligjeve dhe
akteve nënligjore, qasja në to dhe të kuptuarit e drejtë të të drejtave dhe përgjegjësive, mbetet sfidë
sikurse rasti me ligjet e përzgjedhura për këtë analizë (LPSh, LKGjK, LKPK, LPP, LMFPP dhe LDADTP).
Raporti i Bashkimit Evropian për Kosovën i vitit 2020, vë në pah se Kosova ka bërë progres për sa i përket përafrimit të legjislacionit vendor me standardet evropiane, por zbatimi mbetet në nivel të ulët. 34
Gjithashtu, sfidë mbetet mungesa e një inventarizim i të gjithë legjislacionit në fuqi: a) ligjet e para
vitit 1989 të cilat nuk janë shfuqizuar/zëvendësuar, b) ligjet pas vitit 1989 të cilat nuk janë shfuqizuar/
zëvendësuar dhe që nuk janë diskriminuese, dhe c) Rregulloret dhe aktet tjera të UNMIK-ut të
pasqyruara në një vend.
Ndërsa për sa i përket monitorimit të zbatimit të ligjeve, Kuvendi nuk arrin të bëjë monitorimin e zbatimit të ligjeve në nivelin e duhur. Ministritë e linjës dhe Qeveria në tërësi, nuk janë të njoftuara mirë me
mënyrën se si Kuvendi e bënë monitorimin e zbatimit të ligjeve dhe nuk i kanë të qarta kriteret që duhet
të përmbushen në përgatitjen e raportit final të monitorimit të zbatimit. Në këtë drejtim, Rregullorja
e Punës së Kuvendit dhe Rregullorja e Punës së Qeverisë nuk janë të harmonizuara njëra me tjetrën
dhe nuk janë të sinkronizuara për sa i përket monitorimit të zbatimit të ligjeve, për të ofruar të dhëna
praktike se si zhvillohet procesi i monitorimit të zbatimit dhe cilat janë kriteret apo indikatorët matës
të zbatimit të ligjit. Prandaj, ligjet të cilat hartohen nga Qeveria si dhe shqyrtimi i tyre në Kuvend, shihen më tepër si qëllim në vetvete dhe jo si mjet për të arritur objektivat e caktuara për të ndryshuar
një qasje apo veprim. Si rrjedhojë e kësaj, mund të konkludohet se nuk ekziston një ndërlidhje e mirë
në mes të politikës së aprovuar nga Qeveria me Projektligjin që hartohet për të siguruar se opsioni i
rekomanduar është reflektuar në mënyrë të duhur në përmbajtjen e projektligjit. Qeveria dhe Kuvendi
duhet që sa më parë të shohin mundësinë e rregullimit të konsolidimit të ligjeve përmes Projektligjit
për Aktet Juridike pasi që konsolidimi i ligjeve sikurse rasti me disa ligje të sponsorizuara nga Ministria
e Drejtësisë, janë për t’u përshëndetur por nuk mjafton që këto iniciativa të jenë individuale pasi që
qasja nga një ministri në ministrinë tjetër mund të ndryshoj dhe teknikat që përdoren në konsolidimin
e ligjeve duhet të jenë shumë të qarta për të siguruar saktësi si dhe qartësi për lexuesin.
Bashkëpunimi midis Qeverisë dhe Kuvendit me shoqërinë civile nuk është në nivelin e duhur për sa i
përket procesit të monitorimit të zbatimit të ligjeve, si dhe fare në fund mund të konkludojmë se planifikimi i Programit Legjislativ mbetet tejet ambicioz dhe nuk është i bazuar në mundësitë dhe kapacitetet e Qeverisë dhe Kuvendit për realizimin e suksesshëm të Programit Legjislativ.

34 Raporti për Kosovwn i BE-sw pwr vitin 2020, faqe 7: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf
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Rekomandimet për Kuvendin
Përderisa në të kaluarën, fokusi ka qenë kryesisht në hartimin e projektligjeve, Kuvendi duhet
të fokusohet në rritjen e numrit të ligjeve të cilat duhet t’i nënshtrohen monitorimit të zbatimit
brenda një viti kalendarik;
Të shqyrtoj mundësinë e rishikimit të Doracakut për funksionin mbikqryës të komisionit parlamentar të vitit 2012 për të detajuar tutje mënyrën se si zhvillohet monitorimi i zbatimit të ligjeve duke
ofruar mjete praktike të cilat duhet të aplikohen gjatë vlerësimit;
Në rast se iniciohet rishikimi i Doracakut, të përfshijë stafin profesional të qeverisë, përfaqësuesit
e organizatave që merren me monitorimin e punës së Kuvendit dhe shoqërisë civile, për të siguruar
se metodologjia i parasheh të gjithë indikatorët e matjes së zbatimit të ligjeve;
R
 aportet finale të monitorimit të zbatimit të ligjeve të publikohen në faqen e Kuvendit;
Të koordinohet me Qeverinë për të siguruar se Draft Rregullorja e Punës së Qeverisë dhe Draft
Rregullorja e Punës së Kuvendit janë të harmonizuara dhe reflektojnë mirë procesin e monitorimit
të zbatimit të ligjeve;
Të intensifikohet bashkëpunimi me Qeverinë në finalizimin e Projektligjit për Aktet Juridike për të
adresuar sa më mirë dhe shpejtë konsolidimin dhe korrigjimin e ligjeve.
Të bëhet një inventarizim i të gjithë legjislacionit në fuqi që ngërthen në vete legjislacionin e nxjerrë nga administratat e ndryshme;
Kuvendi përmes komisioneve funksionale, të kërkoj më tepër llogari dhe të dhëna nga Qeveria për
zbatimin e ligjeve të caktuara.
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Rekomandimet për Qeverinë
Sa më shpejtë të jetë e mundur, të bëjë finalizimin dhe miratimin e Projektligjit për Aktet Juridike,
për të mundësuar përshpejtimin e procesit të konsolidimit të ligjeve;
Të filloj me përgatitjen e procesit të akteve nënligjore që sqarojnë procedurat dhe aspektet tjera
të rëndësishme se si do të realizohet konsolidimi dhe korrigjimi i ligjeve;
Të bëjë planifikimin realist të Programit Legjislativ duke marrë në konsideratë kapacitetet e
ministrive për realizimin e projektligjeve brenda afateve kohore të përcaktuara, pasi që realizimi i
programit vazhdon të mbetet sfidë nga viti në vit;
Të fokusohet më tepër në zbatimin dhe monitorimin e zbatimit të ligjeve duke e ngritur numrin si
dhe cilësinë e ligjeve të cilat i nënshtrohen vlerësimit ex-post sipas udhërrëfyesit të aprovuar;
Raportet e vlerësimit ex-post të publikohen në faqen zyrtare të Qeverisë, për t’i mundësuar qasje
palëve të treta;
T’i kushtohet vëmendje e duhur e hartimit të politikave dhe vendosjes së qartë të objektivave
dhe aspekteve që duhet të trajtohen me projektligj, duke i matur ndikimet në shoqëri, ambient, të
drejta të njeriut, buxhet etj;
Në shqyrtimin final të projektligjeve të cilat shqyrtohen sipas nenit 35 të Rregullores së Punës së
Qeverisë Nr. 09/2011, të përfshihen zyrtarët që merren me hartimin e politikave për të siguruar
cilësinë e politikës në ligj;
G jatë hartimit të Projekt rregullores së Punës së Qeverisë, të bashkëpunoj ngushtë me
përfaqësuesit e Kuvendit dhe shoqërisë civile për të siguruar se Rregullorja e Punës së Qeverisë
dhe Rregullorja e Punës së Kuvendit janë të harmonizuara dhe reflektojnë mirë procesin e
monitorimit të zbatimit të ligjeve;
Procesi i konsolidimit të ligjeve të jetë mirë i vendosur duke sqaruar përgjegjësitë e secilit institucion të përfshirë në konsolidimin e ligjit nga faza e inicimit deri në aprovimin e autoritetit kompetent për tekstin e konsoliduar.
Të shikohet mundësia e rishikimit të ligjeve të cilat kanë ndikim të madh në shoqëri dhe biznese,
për të thjeshtuar ato;
Të rishikoj aktet nënligjore të cilat janë nxjerrë për zbatimin e ligjeve nëse të njëjtat nuk kanë autorizim ligjor dhe të bëjë shfuqizimin e tyre duke e pastruar legjislacionin në fuqi.
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