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PARATHËNIA

Sektori i sigurisë në Kosovë është në fazë të hershme të zhvillimit ngase 
arkitektura e plotë e sigurisë filloj së ndërtuari vetëm pas fillimit të vitit 2008 
e këndej. Megjithatë, brenda kësaj periudhe kohore një progres i konsideruar 
është arritur në aspektin e reformimit të disa institucioneve që ishin themeluar  
në periudhën menjëherë të  pas-luftës (Policia e Kosovës) si dhe u konsoliduan 
institucionet e reja që u ndërtuan nga zeroja (Forca e Sigurisë së Kosovë dhe 
Agjencia e Kosovës për Inteligjencë). Zhvillimi institucional i sektorit të sigurisë 
ishte kompleks duke pasur parasysh sfidat politike dhe problemet në njohjen e 
shtetësisë së Kosovës; trashëgimia e sistemit socialist dhe në veçanti trashëgimia 
e pjesëtarëve të ish Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) që kanë influencuar në 
masë të madhe sektorin e sigurisë; roli i madh i bashkësisë ndërkombëtare që 
jo-gjithherë ishte i mirëfilltë si dhe problemet e tjera të brendshme. 

Ky publikim dhe fushëveprimi i hulumtimit nuk ka për qëllim të bëjë matjen 
e gatishmërisë vepruese apo fuqinë reaguese të sektorit të sigurisë dhe as që 
ishte synimi i projektit. Qëllimi primar ishte të vlerësoj progresin në aspektin e 
qeverisjes së mirë si parakusht për demokratizimin e sektorit më kompleks në 
institucionet publike. Caku i hulumtimit ishin tri institucionet lokale të sigurisë: 
Policia e Kosovës (PK), Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe Agjencia e Kosovës 
për Inteligjencë (AKI). Gjetjet në këtë studim bazohen në një hulumtim të gjerë 
në periudhën 2009-2011 nën patronatin e konsorciumit rajonal të instituteve 
(think tank) “Ndërtimi i kapaciteteve të shoqërisë civile në vlerësimin dhe 
monitorimin e reformimit të sektorit të sigurisë më Ballkanin Perëndimor.” Kjo 
me gjasë ishte iniciativa e parë që ngërthente organizatat ndër më kompetente 
nga rajoni në një platformë të përbashkët ku u ofrua ekspertiza për monitorimin 
dhe vlerësimin e sektorit të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Realisht, projekti 
shërbeu edhe si platformë për ngritjen e kapaciteteve të stafit të organizatave 
pjesëmarrëse që sigurisht se do të ndihmojë këto organizata në aktivitetet e 
mëtutjeshme.   

Hulumtuesve iu ofruan instruksionet dhe metodologjia gjithëpërfshirëse e 
zhvilluar nga Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë (QBPS). Metodologjia 
është konsoliduar tutje gjatë periudhës tre vjeçare dhe në fakt është bazuar në 
indikatorët më bashkëkohor për matjen e qeverisjes së mirë të institucioneve 
publike. Përderisa përpjekjet për zhvillimin e metodologjisë së shkencave 
sociale nuk përfundojnë kurrë, megjithatë ia vlen të theksohet se gjetjet e këtij 



studimi janë kanalizuar në një strukturë dhe indikatorë të mirë-planifikuar që 
siguron saktësi. 

Metodologjia e përdorur për draftimin e këtij publikimi është shpjeguar në 
Kapitullin I. Kapitull i ofron lexuesit një pasqyrim të shkurtër të metodologjisë 
së përdorur dhe justifikon sistemin e vlerësimit për shtatë kapituj tjerë në vijim, 
të cilët analizojnë në mënyrë të ndarë kriteret më të rëndësishme që definojnë 
qeverisjen e mirë në sektorin e sigurisë. Kapitulli i II-të ofron një analizë për 
sundimin e ligjit në sektorin e sigurisë në Kosovë mirëpo vlerësimi është i 
fokusuar vetëm në elaborimin e kornizës ligjore në këtë sektor. Kapitullit i III-të 
fokusohet në kontrollin ekzekutiv të sektorit të sigurisë në Kosovë me fokus të 
veçantë ne mekanizmat e kontrollit të brendshëm që u analizuan në nga dy 
këndvështrime të ndryshme: shkelja e ligjshmërisë dhe të drejtave të njeriut 
si dhe kontrolli i buxhetit. Kapitulli i IV-të analizon në veçanti progresin në 
qeverisjen financiare të sektorit të sigurisë e cila ndahet në dy pjesë: qeverisja 
e buxhetit si dhe prokurimi. Kapitulli i V-të është i dizajnuar për analizimin e 
transparencës së përgjithshme në sektorin e sigurisë ku kryesisht përfshinë 
qasjen në dokumentet zyrtare dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Kapitulli i 
VI-të i ofron lexuesit të dhënat lidhur me përfaqësimin e gruas dhe minoriteteve 
në sektorin e sigurisë në Kosovë. 

Dy kapitujt e fundit janë të dedikuar për akterët e jashtëm që bëjnë kontrollin 
dhe mbikëqyrjen e sektorit të sigurisë. Kapitulli i VII-të ofron analizën për 
mbikëqyrjen parlamentare të sektorit të sigurisë përderisa Kapitullit i VIII-të 
reflekton gjetjet për kontrollin gjyqësor të sektorit të sigurisë. Një aspekt që 
është po ashtu me rëndësi për ta rrumbullakuar monitorimin dhe vlerësimin 
e sektorit të sigurisë – siç është roli i institucioneve të pavarura të shtetit – nuk 
është i përfshirë në këtë publikim ngase QKSS e ka publikuar atë në mënyrë 
të veçantë të titulluar “Funksionet e kontrollit të institucioneve të pavarura 
shtetërore në sektorin e sigurisë në Kosovë”. 

Ekipi hulumtues dëshiron të falënderojë të gjithë atë që ndihmuan në 
formësimin e hulumtimit gjatë gjithë periudhës tre vjeçare. Në radhë të parë 
falënderojmë Qendrën e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të 
Armatosura (DCAF) si dhe Qendrën e Beogradit për Politika të Sigurisë (QBPS) 
për kontributin e çmuar në inicimin dhe menaxhimin projektit rajonal si dhe 
për vlerësimin e kontributin e dhënë në këtë projekt. Ne në veçanti dëshirojmë 
të falënderojmë: Pëllumb Kallabën, Udhëheqës i Hulumtimeve në QKSS për 



shqyrtimin profesional të studimit si dhe mbështetjen e tij në kompletimin e 
këtij hulumtimi; Skender Përteshit, Hulumtues në QKSS për ndihmesën e tij të 
çmuar gjatë gjithë projektit; praktikantët e QKSS nga Universiteti i Durhamit 
që ndihmuan në lekturimin në versionin e gjuhës angleze. Dhe krejt në fund, 
ne shpresojmë shumë që ky publikim do të mbulojë sadopak zbrazësinë 
në korpusin e kufizuar të studimeve në sferën e sigurisë në Kosovë dhe se 
shpresojmë që ky do të jetë në shërbim të studentëve, zyrtarëve, hulumtuesve 
si dhe individëve të interesuar. 
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                           METODOLOGJIA 
                             

                     1.1 HYRJE NË METODOLOGJI 

Ky publikim është bazuar në gjetjet dhe hulumtimin e gjerë të ndërmarr gjatë 
periudhës trevjeçare (2009-2011) nën patronatin e projektit rajonal “Ndërtimi 
i kapaciteteve të shoqërisë civile në vlerësimin dhe monitorimin e reformimit 
të sektorit të sigurisë më Ballkanin Perëndimor”. Kapitujt më poshtë bazohen 
në një metodologji gjithëpërfshirëse të zhvilluar nga Qendra e Beogradit për 
Politika të Sigurisë (www.ccmr-bg.org). QKSS, si një ndër shtatë organizatat 
partnere kontribuoi në konsolidimin e metodologjisë gjatë periudhës trevjeçare 
dhe rrjedhimisht mbështeti përpjekjet e konsorciumit për të rrumbullakuar 
vlerësimin e kritereve të qeverisjes së mirë në sektorin e sigurisë në rajon.  

QKSS ka kompletuar hulumtimin e gjerë kualitativ në terren duke bërë dhjetëra 
intervista të strukturuara apo gjysmë të strukturuara me përfaqësuesit e 
Qeverisë, deputetët, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe ekspertët e pavarur. 
Për më shumë, ekipi hulumtues i QKSS ka mbledhur dhe trajtuar ligjet 
relevante, raportet dhe dokumentet arkivore që ndihmuan në formësimin e 
hulumtimit. Është më se e qartë se pjesëmarrja në baza ditore e stafit të QKSS 
në proceset kyçe të sigurisë kanë fuqizuar tutje bazën hulumtuese. Pjesë 
të këtij hulumtimi iu janë nënshtruar vazhdimisht shqyrtimit profesional të 
DCAF dhe QBPS dhe së fundi një shqyrtim profesional shtesë është bërë nga 
Udhëheqësi i Hulumtimeve të QKSS. Versioni final i hulumtimit (në gjuhën 
angleze) iu nënshtrua lekturimit nga ana e praktikantëve të QKSS që për gjuhë 
amtare kanë gjuhën angleze. Publikimi është i përkthyer në gjuhën shqipe i cili 
gjithashtu ju nënshtrua lekturimit.  

Gjetjet reflektojnë periudhën 2009-2011 megjithatë, varësisht nga të dhënatdhe 
çështjet specifike, jo të gjithë kapitujt ofrojnë informacione dhe të dhëna për 
gjithë periudhën trevjeçare. Në fakt, shumica e kapitujve përmbajnë të dhëna 
që i takojnë pjesës dërrmuese të vitit 2009, tërë periudhës së vitit 2010 dhe 

1
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pjesës së parë të vitit 2011. Përderisa zhvillimi i sektorit të sigurisë në Kosovë 
është dinamik dhe duke pasur parasysh që institucionet e sigurisë janë ende 
në konsolidim e sipër (në veçanti Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe Agjencinë 
e Kosovës për Inteligjencës), atëherë është e nevojshme që në të ardhmen 
të ketë versione të ripërtërira duke mundësuar kështu matjen e progresit në 
vazhdimësi. Stili i të shkruarit ngërthen shkrimin akademik dhe gazetaresk. 
Sistemi i Harvardit është përdorur në të gjitha pjesët e studimit.  

1.2. sPeCiFikAt e Metodologjisë

Gjatë periudhës trevjeçare, metodologjia është dizajnuar, ri-dizajnuar dhe 
zhvilluar në mënyrë që të i përshtatet kompleksitetit të projektit, rajonit dhe 
posaçërisht sektorit të sigurisë. Të gjithë kapitujt (me përjashtëm të kapitullit 
Sundimi i ligjit në sektorin e sigurisë) kanë të njëjtën strukturë dhe indikator në 
bazë të  cilave gjetjet janë ofruar dhe analizuar në studim. Secili nga këta kapituj 
përfshijnë strukturën dhe instruksionet që udhëzuan hlumtuesit në matjen e 
progresit të qeverisjes së mirë në institucionet e sigurisë, si më poshtë:1 

KORNIZA KUSHTETUESE DHE LIGJORE: Mungesa apo ekzsitenca e legjislacionit 
kyç (primar) për kriterin/kapitullin e caktuar që duhet të jetë në një linjë me 
standardet ndërkombëtare të kontrollit civil e demokratik si dhe mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut. Në analizimin e legjislacionit primar analiza është kufizuar në:

•	 Ekzistencën e neneve të Kushtetutës për të drejtat respektive.
•	 Ekzistencën e ligjeve primare/kyçe për kriterin/kapitullin e caktuar (p.sh 

për transparencën e përgjithshme ligjet primare janë Ligji për Qasje në 
Informacione, Ligji për Klasifikimin e Informacioneve, Ligji për Mbrojtjen 
e të Dhënave Personale) dhe

•	 Nëse kriteri i caktuar ishte paraqitur në ligjet kyçe për akterët (p.sh Ligji 
për Ushtrinë, Ligji i Policisë, Ligji për Agjencinë e Inteligjencës) si dhe 
legjislacioni për administratën publike (p.sh ligji për shërbyesit civil, 
ministritë, etj).

•	 Nuk është analizuar ekzistenca e ligjeve tjera që nuk janë esenciale për ta 
shpjeguar normën relevante në nivel të sistemit apo nëse ky ligj rregullon 
vetëm një pjesë të funksionimin të akterëve (p.sh ligji për eksplozivët).

1    Teksti më poshtë është pjesa e metodologjisë që është marrë nga publikimi rajonal (Almanac) që u 
lansua në Mars  të 2012, si pjesë e këtij projekti. Struktura dhe sistemi i vlerësimit janë hartuar nga Sonja 
Stojanovic, Drejtoreshë Ekzekutive e Qendrës së Beogradit për Politika të Sigurisë
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IMPLEMENTIMI: Frekuenca e shfaqjes së praktikës së keqe apo të mirë si dhe 
përvoja e praktikës së qeverisjes së mirë. Në këtë vijë, praktika e keqe mund të 
jetë:

•	 Frekuenca e shfaqjes së praktikës: e shpeshtë/ e rastësishme/me disa 
përjashtime.

•	 Sasia e praktikës: e përhapur/deri diku e përhapur/pjesërisht.
•	 Cilësia e praktikës: praktikë e keqe dhe serioze (p.sh rastet e shpeshta të 

shkeljeve të drejtave të njeriut) apo pjesërisht praktikë e keqe ose raste 
të kufizuara të praktikës së keqe.

•	 Në mënyrë që të jepet nota e lartë e praktikës së mirë, janë analizuar 
indikatorët e njëjtë për gjithë praktikën e keqe: frekuenca dhe aspekti 
sasior i paraqitjes së rasteve në raport me shfaqjen në terren (zgjatja/
vazhdimësia) të praktikave të mira.

KAPACITETET ADMINISTRATIVE DHE MENAXHUESE. Janë analizuar parakushtet 
për menaxhimin efikas dhe efektiv në zbatimin e praktikës së mirë. Disa nga 
indikatorët janë: 

•	 Ekzistenca dhe kualiteti i legjislacionit sekondar dhe rregulloreve 
të brendshme (aktet nënligjore, procedurat, udhëzimet, kodet etj). 
Legjislacioni sekondar dhe rregulloret e brendshme duhet të jenë në 
përputhje me standardet e kontrollit demokratik të forcave të armatosura 
dhe standardet e të drejtave të njeriut si dhe duhet të ekzistojnë 
procedurat për shërbim efektiv duke u bazuar në qeverisjen demokratike.

•	 Ekzistenca e detyrave në përshkrimet e punës/pozitave/njësive 
organizative në rrjedha me shërbimin (p.sh. njësitë për analizimin e 
ankesave të qytetarëve) dhe mbikëqyrja e implementimit të këtyre 
standardeve (p.sh Ombudspersoni me mandat të mbikëqyrjes së 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut). Për disa kritere/kapituj, nuk janë 
vlerësuar disa njësi/sektorë organizativ mirëpo detyrat janë të parapara 
në përshkrimin e punës. Ky indikator është i rëndësishëm për të kuptuar 
se cilat njësi/sektorë ofrojnë shërbime të caktuara.   

•	 Alokimi adekuat i personelit dhe menaxhimi i resurseve që është i 
rëndësishëm për implementimin e kriterit: njësitë/sektorët e posaçëm 
duhet të pajisen me materiale/të mira të domosdoshme si dhe personel 
në mënyrë që të i kryejnë detyrat dhe shërbimet e tyre në mënyrë 
efektive. 
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VLERAT: Në këtë pjesë është analizuar:
•	 Nëse kultura organizative është ngulitur në normat e reja dhe se 

eventualisht a ka rezistencë për aplikimin e standardeve të kontrollit 
demokratik dhe respektimit të  drejtave të njeriut. Të dhënat për këtë 
janë mbledhur si rezultat i analizës së praktikës (p.sh numri të kërkesave 
të refuzuara për qasje në dokumente, vështirësitë në qasje në nivelet 
e larta, politizimi i funksioneve të caktuara). Po ashtu, aspektet të 
rëndësishme të kulturës organizative janë analizimi i progresit të vlerave 
në komponentët e trajnimit, (qoftë gjatë debutimit në punë po ashtu 
edhe gjatë shërbimit) si dhe analizimi e kritereve dhe procedurave për 
gradim dhe sanksione. 

•	 Qëndrimet/perceptimet e shoqërisë në rast se këto norma legjitimohen 
nga shoqëria.

•	 Përmbushja e një seri indikatorëve që kërkohen për një periudhë të 
gjatë e që janë të rëndësishme gjatë gjithë ndërrimit të gjeneratave në 
institucionet e shtetit. 

1.3. sisteMi i vlerësiMit
 
Janë analizuar të dhënat bazuar në një strukturë dhe udhëzime të caktuara 
duke filluar nga 1 (më së keqi) dhe 5 (më së miri). Më poshtë është tabela me 
sqarime dhe justifikim për secilën notë të vlerësimit: 
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FushAt e oBserviMit Fusha 1 Fusha 2 Fusha 3 Fusha 4 Fusha 5

notA 1
Fokusimi është 
në kornizën 
ligjore dhe 
praktikën e 
keqe

korniza 
kushtetuese e 
ligjore 
(Kushtetuta, 
ligjet primare 
për atorët dhe 
admiistratën 
publike)

Indikatori për ekzistimin e ligjeve primare: Ligjet primare 
për kriterin/kapitullin e caktuar janë miratuar (p.sh në 
kriterin për transparencën e përgjithshme ekzistojnë 
ligjet: Ligji për Qasje në Dokumente Zyrtare, Ligji për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale).   

Indikatorët në lidhje me ligjet primare janë në linjë me 
standardet e kontrollit civil e demokratik të forcave 
të armatosura dhe të drejtave të njeriut: Nëse disa 
ligje primare ekzistojnë mirëpo nene të caktuara nuk 
janë në linjë me standardet ndërkombëtare sidomos 
me standardet e kontrollit civil e demokratik si dhe 
të drejtave të njeriut. Në të njëjtën kohë, nëse ka ligje 
primare për kriterin e caktuar (p.sh Ligji për Policinë, Ligji 
për Ushtrinë) por këto ligje nuk janë të harmonizuara. 

implementimi 
(rezultatet e 
implementimit)

Indikatorët janë shpeshtësia, kuantiteti dhe kualiteti 
i praktikës së keqe: ekziston një praktikë e keqe në të 
gjitha sferat. Ka shkelje të vazhdueshme të të drejtave 
të njeriut. Këto shkelje bëhen nga institucione përderisa 
këto raportohen të jenë sistematike dhe në numër të 
madh. Rastet serioze të praktikës së keqe nuk janë të 
pazakonshme.

kapacitetet 
administrative 
e menaxhuese 
për implmen-
tim 

Indikatori për ekzistencën dhe kualitetin e legjislacionit 
sekondar si dhe rregulloreve të brendshme (aktet 
nënligjore, udhëzimet, kodet etj): Legjislacionit kyç 
i mungon apo nuk është në linjë me standardet e 
kontrollit demokratik të forcave të armatosura dhe 
drejtave të njeriut; legjislacioni sekondar relevant ose 
mungon ose nuk përmban dispozita që garantojnë 
qeverisjen demokratike.

Indikatorët: Nuk ekzistojnë sektorët kyç organizativ për 
kriterin e caktuar apo roli i tyre nuk është në linjë me 
qeverisjen demokratike të sektorit të sigurisë.

Indikatorët adekuat për alokimin dhe menaxhimin e 
resurseve dhe personelit janë shumë të rëndësishëm për 
secilin kriter. Sektorët relevant në institucione nuk janë 
të pajisur me kapacitete të duhura materiale si dhe kanë 
mungesë të personelit të domosdoshëm për kryerjen e 
detyra në mënyrë efektive. 

vlerat (e 
zyrtarëve në 
institucionet 
shtetërore dhe 
shoqërinë në 
përgjithsi) 

Kultura organizative (institucionale) nuk stimulon sank-
sionimin e shkeljeve së të drejtave të njeriut. Ka rezis-
tencë aktive ndaj reformave. 

Qëndrimet/perceptimet e qytetarëve: Qytetarëve u mun-
gon besimi në institucionet e shtetit dhe rrjedhimisht 
nuk kërkojnë implementimin e kriterit të caktuar (p.sh 
ankohen të OJQ-të e jo autoritetet shtetërore)
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notA 2
Fokusi është në 
kornizën ligjore 
dhe praktikën e 
keqe 

korniza 
kushtetuese e 
ligjore 
(Kushtetuta, 
ligjet primare 
për aktorët dhe 
administratën 
publike)

Indikatori për ekzistencën e ligjeve primare: Ekzistojnë 
disa ligje primare mirëpo jo të gjitha sferat janë të 
rregulluara me ligjet primare. 

Indikatori për përmbajtjen e ligjeve primare dhe 
përputhjen me standardet e kontrollit demokratik e 
të drejtave të njeriut: Disa ligje primare janë në linjë 
me standardet ndërkombëtare mirëpo një pjesë e 
konsiderueshme e ligjeve nuk ofrojnë garanci për 
standardet ndërkombëtare për kontroll demokratik dhe 
të drejta të njeriut.

implementimi
(rezultatet e  
implementimit)

Indikatori për shpeshtësinë, kuantitetin dhe kualitetin e 
praktikës së keqe:

Ende ka praktikë të keqe por ekzistojnë përpjekje për të 
aplikuar praktikën e mirë. Praktika e keqe ndodhë kohë 
pas kohe. Praktika e mirë ende nuk është bërë fenomen 
i rregullt. 

kapacitetet 
administrative 
e menaxhuese 
(për imple-
mentim) 

Indikatori për ekzistencën dhe kualitetin e legjislacionit 
sekondar si dhe rregulloreve të brendshme: (aktet 
nënligjore, udhëzimet, kodet etj): Në rast se standardet 
e kontrollit demokratik dhe drejtave të njeriut ekzistojnë 
por që ato nuk implementohen. 

Pozitat kyçe menaxheriale për implementimin e 
standardeve e kritereve ose mungojnë ose nuk 
performojnë sipas standardeve të qeverisjes 
demokratike të sigurisë.

Përderisa disa organe të reja mund të jenë themeluar 
pas miratimit të ligjeve primare megjithatë infrastruktura 
institucionale për implementim është joadekuate dhe jo 
krejtësisht funksionale. 

Resurset ose nuk janë alokuara në tërësi apo ka mungesë 
të theksuar të të mirave materiale dhe personelit që nuk 
sigurojnë implementimin e kriterit të caktuar. 

vlerat
(e zyrtarëve në 
institucionet 
shtetërore dhe 
shoqërisë në 
përgjithësi)

Kultura organizative është ende jo demokratike dhe ka 
rezistencë ndaj reformave. 

Qëndrimet/përceptimet e qytetarëve:: Qytetarët 
nuk kanë besim ndaj institucioneve të shtetit dhe 
rrjedhimisht nuk kërkojnë implementimin e kriterit të 
caktuar (p.sh më parë shtrojnë ankesat tek OJQ-të e jo 
tek autoritet shtetërore) apo fillojnë në mënyrë selektive 
të kërkojnë disa shërbime mirëpo jo të gjitha janë të 
autorizuar të kërkojnë. 
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notA 3
Fokusi është në 
legjislacionin 
primar ekzistues 
që është në 
përputhje me 
standardet 
e kontrollit 
demokratik 
të forcave të 
armatosura 
dhe fillimin e 
implementimit 
të tyre. 

korniza 
kushtetuese e 
ligjore 

Indikator për ekzistimin e legjislacionit primar: Ekziston 
legjislacioni primar për TË GJITHA fushat (implementimi, 
kapacitetet administrative e menaxhuese si dhe vlerat) 
dhe përmbajnë dispozita që janë në linjë me standardet 
e kontrollit demokratik dhe mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut

(rezultatet e 
implementimit)

Ekziston praktikë e mirë për një kohë të caktuar (në 
praktikë kjo do të thotë se ligjet janë implementuar 
për së paku 2 vite). Mirëpo ka ende raste të praktikës së 
keqe megjithëse rastet serioze të praktikës së keqe janë 
përjashtim. 

kapacitetet 
administrative 
e menaxhuese 
(për imple-
mentim) 

Ekzistojnë parakushtet kyçe për fillimin e implementimit. 
Kjo përfshinë: 

Legjislacioni sekondar kyç/rregulloret e brendshme janë 
miratuar gjë që mundësojnë fillimin e implementimit të 
legjislacionit të ri. 

Pozitat organizative janë udhëzuar të fillojnë 
implementimin e detyrave siç parashihet me ligjet 
primare të atij kriteri. 

Disa resurse janë alokuar për pozitën/sektorin e caktuar 
për implementimin e kriterit të caktuar 

vlerat
(e zyrtarëve në 
institucionet 
shtetërore dhe 
shoqërisë në 
përgjithësi)

Nuk ka rezistencë ndaj reformave mirëpo kultura 
organizative nuk i ka përvetësuar të gjitha normat 
demokratike

Qëndrimet/perceptimet e qytetarëve: Qytetarët kanë 
filluar të kërkojnë shërbime nga institucionet shtetërore 
mirëpo vetëm në mënyrë selektive dhe se ka ende 
mungesë të besimit në raport me trajtimin e tyre të 
drejtë. 
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notA 4
Fokusi do të jetë 
në institucio-
nalizimin dhe 
vlerat pozitive 

korniza 
kushtetuese e 
ligjore 

Të gjitha ligjet primare janë në përputhje me standardet 
e kontrollit demokratik të forcave të armatosura. 

(rezultatet e 
implementimit)

Ka një përvojë të konsiderueshme të praktikës së mirë 
(së paku 5 vite). Praktika e mirë është bërë rregull kurse 
praktika e keqe është një përjashtim. Praktika e keqe në 
mënyrë proporcionale sanksionohet. 

kapacitetet 
administrative 
e menaxhuese 
(për imple-
mentim) 

Ekziston një harmonizim vertikal dhe horizontal i 
të gjitha akteve ligjore që janë të rëndësishme për 
implementimin e kriterit të caktuar. Kjo do të thotë që 
normat e reja janë përfshirë jo vetëm në legjislacionin 
primar të kriterit të caktuar por edhe të legjislacionit 
relevant të administratës publike. Pjesa dërmuese e 
akteve nënligjore janë miratuar. 

Rezultatet e harmonizimit të ligjeve nuk reflektojnë 
kontradikta dhe se janë të harmonizuara edhe me aktet 
nënligjore gjë që ofrojnë një platformë koherente ligjore 
për implementimin e kriterit të caktuar. 

Pozitat organizative me detyrë për performimin e 
detyrave siç parashihen me legjislacionin primar janë 
tërësisht funksionale dhe ka resurse të mjaftueshme. 

Nëse ka bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile 
dhe se implementimi nuk është më duke u bërë në baza 
ad hoc por edhe ka një institucionalizimi të procedurave 
dhe praktikave. 

vlerat
(e zyrtarëve në 
institucionet 
shtetërore dhe 
shoqërisë në 
përgjithësi)

Vlerat demokratike janë miratuar nga të gjitha 
institucionet. Praktika e keqe në mënyrë të vazhdueshme 
dhe të mirëfilltë sanksionohet. 

Qytetarët janë të informuar për të drejtat e tyre dhe 
rezultatet e punës së institucioneve të shtetit. Vëmendje 
e posaçme i është dhënë informacionit të dhënë 
qytetarëve lidhur me sanksionet e aplikuara ndaj 
atyre që shkelin të drejtat dhe obligimet e kontrollit 
demokratik të forcave të armatosura.  
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notA 5
Fokusi është në 
vlerat e adop-
tuara  

korniza 
kushtetuese e 
ligjore 

Të gjitha ligjet primare janë në përputhje me standardet 
e kontrollit demokratik të forcave të armatosura. 

 (rezultatet e  
implementimit)

Përpjekje të mëdha janë bërë në punët proaktive dhe 
parandalimin e mundësive të praktikës së keqe. Ekziston 
një praktikë e mirë (minimum 10 vite). Praktika e mirë 
është bërë rregull dhe se praktika e keqe ndodh vetëm 
përjashtimisht. Praktika e keqe është rregullisht e 
sanksionuar dhe atë në mënyrë proporcionale. 

kapacitetet 
administrative 
e menaxhuese 
(për imple-
mentim) 

Ekziston një harmonizim vertikal dhe horizontal i 
të gjitha akteve ligjore që janë të rëndësishme për 
implementimin e kriterit të caktuar. Pozitat e caktuara 
janë tërësisht funksionale dhe të pajisura me të gjitha 
kapacitetet dhe resurset adekuate. 

Gjenerata e dytë e reformave ka filluar pas mësimeve 
të nxjerra nga vitet paraprake të implementimit. Këto 
reforma përfshijnë çështjet e menaxhimit. Rrjedhimisht, 
procedurat e reja dhe praktikat janë përvetësuar që 
mundësojnë planifikimin strategjik, menaxhimin 
e përformances, buxhetimin dhe menaxhimin e 
shërbimeve relevante. 

vlerat
(e zyrtarëve në 
institucionet 
shtetërore dhe 
shoqërisë në 
përgjithësi)

Institucionet e sektorit të sigurisë tërësisht kanë 
përvetësuar vlerat demokratike.

Qytetarët po ashtu praktikojnë këto vlera dhe njohin 
institucionet si organe që funksionojnë në bazë të 
parimeve të qeverisjes demokratike. Nuk ka dallime 
të mëdha ndërmjet perceptimeve të shumicës së 
qytetarëve dhe minoriteteve/grupeve të margjinalizuara 
(p.sh të rinjtë, pakicat etnike etj). 
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VLERËSIMI PËR KOSOVËN NË BAZË TË KAPITUJVE: 

kriteri justifikimi nota 

Sundimi i ligjit në 
sektorin e sigurisë 

Ekziston tërë korniza ligjore për institucionet e sigurisë. Kushtetuta 
i referohet në mënyrë eksplicite mandatit të institucioneve të 
sigurisë në Kosovë: kontrollit demokratik, të drejtave të njeriut 
dhe transparencës. Me fjalë të tjera, legjislacioni i institucioneve të 
sigurisë ngërthen parimet bashkëkohore demokratike. Megjithatë, 
ka kolizion të ligjeve të para-pavarësisë me ato të pas-pavarësisë 
së vendit duke pasur parasysh sidomos mosharmonizimin e 
legjislacionit në sferën e menaxhimit të emergjencave dhe akterëve 
të rinj të sigurisë (si p.sh FSK apo AKI). 

3.5

Kontrolli ekze-
kutiv i sektori të 
sigurisë

Legjislacioni për mekanizmat e kontrollit ekzekutiv është i miratuar 
dhe atë në të gjitha institucionet e sigurisë. Përderisa ka një praktikë 
të kontrollit ndaj Policisë së Kosovës, megjithatë në FSK e AKI ka 
praktikë të kufizuar. Në veçanti, ka shqetësime serioze lidhur me 
kapacitetet administrative të zyrave për kontroll të brendshëm në 
gjithë sektorin e sigurisë. Transparenca financiare është shqetësuese 
sidomos tek institucionet e reja të sigurisë. Kultura e përgjithshme 
në konsolidimin dhe respektimin e kontrollit të brendshëm është në 
fazën fillestare (me përjashtim të policisë). 

2.5

Qeverisja finan-
ciare e sektorit të 
sigurisë 

Ekziston legjislacioni për menaxhimin financiar dhe prokurimin. 
Megjithatë ky i fundit është kritikuar vazhdimisht se është vetëm 
pjesërisht në përputhje me Direktivat e Bashkimit Evropian. 
Përderisa Ministria e Financave ka kapacitete solide administrative, 
prokurimi dhe zyrat e auditimit të brendshëm të institucioneve 
të sigurisë janë në fazën e konsolidimit dhe vërehet mungesë 
e efikasiteti dhe efektivitetit sidomos në Ministrinë e FSK-së. Ka 
praktikë të keqe veçanërisht në prokurim dhe në përdorimin e 
shpeshtë të procedurave një-burimore. Transparenca e tenderëve 
dhe shpenzimeve është e pjesshme.  

2

Transparenca e 
përgjithshme 
e sektorit të 
sigurisë

Ekziston ligji për qasje në dokumentet zyrtare dhe se ka një progres 
të theksuar të transparencës në Policinë e Kosovë. Megjithatë, 
FSK dhe AKI mbesin institucione relativisht jo-transparente. Ligji 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është miratuar në pjesën e 
parë të 2010 mirëpo ka filluar së implementuari vetëm në pjesën 
e dytë të vitit 2011. Deri në fund të 2011, nuk është evidentuar 
ndonjë progres i theksuar në drejtim të konsolidimit të sistemit për 
klasifikimin e informacioneve. 

2

Përfaqësimi i 
gruas dhe komu-
niteteve pakicë

Institucionet e Kosovës kanë adoptuar standardet ndërkombëtare 
dhe kornizën ligjore për përfaqësimin fer. Pavarësisht faktit se kemi 
të bëjmë me një sektor të sigurisë relativisht të ri, ka përfshirje të 
kënaqshme të grave dhe minoriteteve etnike. Rasti më i mirë është 
përfshirja në polici, si institucioni më i rëndësishëm i sigurisë, që 
përbën rreth 15% të pjesëtarëve gra si dhe përafërsisht 14% të 
komuniteteve pakicë (prej të cilëve 8% janë serb). Institucionet tjera 
të sigurisë siç janë FSK dhe AKI janë në fazën e hershme të zhvillimit 
dhe është vështirë të vlerësohet përfaqësimi megjithëse FSK ka 
arritur progres të konsideruar në këtë drejtim.  

3.5
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Mbikëqyrja parla-
mentare e sekto-
rit të sigurisë 

Legjislacioni për mbikëqyrjen parlamentare të sektorit të sigurisë 
është miratuar. Kushtetuta në mënyrë eksplicite i referohet 
mbikëqyrjes parlamentare dhe se ligjet primare kanë përfshirë 
parimet e kontrollit demokratik. Ka praktikë të kufizuar të 
Kuvendit për shqyrtimin e buxhetit. Po ashtu ka pak raste ku janë 
diskutuar shkeljet e të drejtave të njeriut nga/për sektorin e sigurisë 
pavarësisht se ekziston një komision i veçantë parlamentar. 
Hulumtimi ka mund të evidentojë diskutimet në lidhje me 
implementimin e disa ligjeve dhe amendamenteve (siç është rasti 
me Ligjin për Policinë) mirëpo ka një mungesë të diskutimeve 
lidhur me politikat e sigurisë. Kapacitetet administrative janë të 
kufizuara dhe ka mungesë të konsistencës si rezultat e implikimeve 
politike në përzgjedhjen e stafit si dhe varësi ndaj donacioneve 
ndërkombëtare.  

2

Kontrolli gjyqë-
sor i sektorit të 
sigurisë  

Ekziston legjislacioni për funksionimin e gjyqësorit dhe përdorimit 
të forcës nga institucionet e sigurisë megjithatë ka shqetësime 
për implementimin e dispozitave ligjore. Kushtet dhe tretmani në 
qendrat e paraburgimit nuk përbën shqetësim serioz megjithatë 
sfidat më të mëdha kanë të bëjnë me mungesën e efektivitetit 
dhe efikasitetit në gjyqësor. Problem paraqet legjislacioni dhe 
implementimi i përdorimit të masave speciale investigative. 
Mungesa e një roli të theksuar të gjyqësorit në shqyrtimin 
e legalitetit të materialeve të mbledhura nga policia si dhe 
kompetencat e AKI-së në të cilën gjyqësori nuk din si të ndërtoj 
bashkëpunimin ngre shqetësim për profesionalizmin dhe shkeljen e 
mundshme të kompetencave të autoriteteve respektive. 

2
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          SUNDIMI I LIGJIT NË      
          SEKTORIN E SIGURISË     
          NË KOSOVË 
                     PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Procesi i përgjithshëm i ndërtimit të sundimit të ligjit në Kosovë është 
ballafaquar me vështirësi të shkaktuara nga zhvillimet politike dhe sociale. 
Sektori i sigurisë është rregulluar përmes Kushtetutës dhe ligjeve përkatëse. 
Pjesa dërmuese e ligjeve në këtë sektor janë ligje të përpiluara dhe adaptuara 
pas shpalljes së pavarësisë, në Shkurt 2008. Korniza ligjore në sektorin e 
sigurisë bazohet në dispozitat e Propozimit Gjithëpërfshirës për Marrëveshjen 
për Statusin e Kosovës (të referuar si Pakoja e Ahtisarit)2. Aktualisht, korniza 
ligjore në sektorin e sigurisë rregullon vetëm sigurinë publike, dhe çështje të 
sigurisë, duke përfshirë edhe institucionet e mandatuara me këto përgjegjësi; 
sidoqoftë, nuk ekziston asnjë legjislacion që rregullon sferën e mbrojtjes, meqë 
kjo vazhdon të jetë nën përgjegjësinë e pranisë ushtarake ndërkombëtare.

Në përgjithësi, duke vlerësuar sundimin e ligjit në sektorin e sigurisë në 
Kosovë, mund të konkludojmë që është ende në zhvillim e sipër pavarësisht 
nga përpjekjet e vazhdueshme. Korniza aktuale ligjore mbi institucionet e 
sigurisë, ashtu siç është në letër, kryesisht reflekton parimet demokratike më 
bashkëkohore. Mbikëqyrja civile dhe demokratike është pjesë e kushtetutës 
dhe legjislacionit primar; kështu që, përgjithësisht harmonizimi i tyre është i 
kënaqshëm. Mirëpo, ekziston një vakum në legjislacion sa i përket kompetencave 
në institucione të caktuara të sigurisë, që siç duket nuk korrespondojnë në 
mes vete. Policia e Kosovës (PK), Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK), Agjencia 
e Kosovës për Inteligjencë (AKI), dhe mekanizmat e emergjencës civile janë 
veçmas të rregulluara me ligj. Megjithatë, legjislacioni që mbulon mekanizmat 

2    I Dërguari Special i Kombeve të Bashkuar për Kosovë, Presidenti i mëhershëm finlandez Martti Ahtisaari, 
i cili ka rekomanduar në Mars 2007 që “Statusi i Kosovës do të jetë Pavarësia e mbikëqyrur nga komuniteti 
ndërkombëtar.”Ky plan ju prezantua Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, dhe njihet si  Propozimi 
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës. Kushtetuta e Kosovës rrjedh nga dispozitat e këtij doku-
menti, e që përfshinë një varg ligjesh që janë adoptuar me një procedurë të përshpejtuar dhe një pjesë e konsid-
erueshme përfshinte edhe ligjet mbi sektorin e sigurisë. Për më shume informacione, shiko Anneksin VIII (Sektori i 
Sigurisë në Kosovë), neni 3.2 i PGJZSK, në http://www.unosek.org/docref/Comprehensive_proposal-english.pdf.

2
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e emergjencave civile daton kryesisht nga periudha e para-pavarësisë, me ç’rast 
kemi një kolizion horizontal dhe vertikal me ligjet tjera në sektorin e sigurisë. 
Të dhënat mbi zbatueshmërinë janë të pakta, meqë pjesa më e madhe e këtyre 
ligjeve janë aprovuar kohëve të fundit.

2.1. kushtetutA dhelegjislACioni PriMAr Për 
rregulliMin e sektorit të sigurisë 

Dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës reflektojnë rezultatet e 
arritura gjatë negociatave mbi statusin final të Kosovës, duke pasur parasysh 
qe ajo kryesisht bazohet në përmbajtjen e Propozimit Gjithëpërfshirës 
për Marrëveshjen për Statusin e Kosovës të propozuar nga Emisari Special 
në Kosovë i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Marti 
Ahtisaari (Ahtisaari, 2007). Në përgjithësi, Kushtetuta e Republikës së Kosovës 
konsiderohet si bazë e avancuar ligjore, e cila garanton promovimin demokratik 
të institucioneve në përputhje me parimet ndërkombëtare, duke përfshirë 
konventat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut (Kushtetuta 2008: Art.3.2). Në lidhje me sektorin e sigurisë, Kushtetuta 
në mënyrë eksplicite ka paraparë ekzistimin dhe mandatin e akterëve siç janë: 
Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK), Policia e Kosovës (PK), dhe Agjencia e Kosovës 
për Inteligjencë (AKI). Legjislacioni primar rregullon kompetencat dhe misionet 
e secilit akter në sektorin e sigurisë. Në këtë drejtim, deri më tani janë hartuar 
pjesa më e madhe e ligjeve kyqe të cilat rregullojnë stukturën dhe misionin e 
institucioneve si FSK, KP dhe AKI. 

2.2. rregulliMi i koMPetenCAve, Misioneve,
detYrAve të Akterëve të sektorit të sigurisë 
dhe rregulliMi i Zingjirit të koMAndës Civile  

Korniza aktuale ligjore që mbulon sektorin e sigurisë ndodhet në fillimin e saj 
dhe është përpiluar dhe aprovuar nga Kuvendi i Kosovës në formë të pakos – 
njëkohësisht  ose pas adoptimit të Kushtetutës së re, menjëherë pas shpalljes 
së pavarësisë3. Duke pasur parasysh që përgjegjësitë ushtarake mbetën nën 
fushë-veprimtarinë e pranisë ndërkombëtare ushtarake në Kosovë4, aktualisht 

3    Për qëllime të këtij shkrimi vlen të theksohet që pakoja e dokumenteve ligjore: Ligji mbi Themelimin e 
Këshillit të Sigurisë së Kosovës, Ligji mbi Policinë e Kosovës, Ligji mbi Forcën e Sigurisë së Kosovës, dhe Ligji 
mbi Agjencia e Kosovës për Inteligjencë

4    KFOR
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mekanizmat vendore të sektorit të sigurisë kanë për mision vetëm rendin dhe 
sigurinë publike. Në këtë këndvështrim, mund të themi se korniza ligjore e 
institucioneve të sektorit të sigurisë si PK, FSK dhe AKI iu ka dhënë kompetenca 
vetëm në policim,  mbrojtjen  civile dhe kryerjen e aktiviteteve grumbulluese të 
inteligjencës së brendshme. 

Bazuar në gjendjen aktuale ligjore, PK është i vetmi institucion në sektorin 
e sigurisë i cili ka mandat policor dhe i  cili mban të drejtën e përdorimit të 
forcës. Në mesin e kompetencave të PK-së radhiten: mbrojtja e jetës, sigurisë 
dhe pronat e të gjithë individëve; mbrojtjen e të drejtave të njeriut, dhe liritë 
fundamentale të të gjithë qytetarëve dhe personave të tjerë nën juridiksionin 
e saj; të kujdeset për  ruajtjen e rendit  dhe sigurisë publike, parandalimin e 
krimit, sigurinë në komunikacion dhe kontrollimin kufitar (Ligji për Policinë, 
2008:10). Ligji për Policinë ka filluar të ndryshohet në vitin 2011 duke u bazuar 
në mësimet e nxjerra, dhe nevojës për reformimit e saj. Amendamentet  shtesë 
pritet të përfshijnë gjithashtu qasjen e re të policisë duke iu referuar konceptit 
të policisë së udhëhequr nga inteligjenca  si dhe policimit në komunitet.

Nga ana tjetër, FSK si institucion i sigurisë është dizajnuar të kryejë funksionin e 
sigurisë që nuk është i përshtatshëm për policinë ose organizatat tjera të zbatimit 
të ligjit (Ligji për FSK-në, 2008: 9.3). Detyrat kryesore të saj janë: operacionet 
që i përgjigjen krizave, duke përfshirë operacionet paqësoren mbështetje të 
paqës; t’ju asistojë autoriteteve civile në përgjigje ndaj   rreziqeve natyrore dhe 
të shkaktuara nga faktori njeri; të zhvillojë dispozicionin e  lëndëve shpërthyese 
dhe t’ju asistojë autoriteteve civile përmes operacioneve të mbrojtjes civile (Po 
aty. Art. 10.2). Në bazë të legjislacionit aktual, FSK-ja gëzon të drejtën e bartjes 
dhe përdorimit të armëve, mirëpo aktualisht vetëm për këto qëllime: detyrave 
ceremoniale të autorizuara, për qëllim të ruajtjes së vendeve dhe detyrave të 
mbrojtjes së afërt duke u bazuar në parimin e përdorimit minimal të forcës 
(Udhëzime admin., 2008). 

Ndërkohë, roli i AKI-së qëndron në grumbullimin e informacioneve sa i përket 
kërcënimeve të sigurisë në Kosovë, siç janë: terrorizmi, spiunazhi kundër 
Kosovës, sabotazhi, krimi i organizuar, trafikimi i substancave ilegale, armëve 
dhe qenieve njerëzore. Mirëpo, sipas ligjit, AKI-ja nuk ka fuqi ekzekutive dhe 
duhet të përmbahet nga përdorimi direkt apo indirekt i forcës, arrestimi 
ose mundësia për të iniciuar procedura penale si dhe detyrimit të njerëzve 
apokompanive për bashkëpunim me aktivitetet e tyre. 
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Njëra prej dimensioneve më të rëndësishme demokratike në institucionet e 
sigurisë, kontrolli civil , është garantuar me Kushtetutë (Kushtetuta 2008: 125.4) 
dhe është i mbrojtur me çdo ligj primar që rregullon sektorin e sigurisë. Nga 
aspekti normativ, ekziston një ndarje e detyrave në mes të Presidentit dhe 
Kryeministrit. Me ç’rast, shembulli më i mirë i kontrollit civil është Mistria e 
Forcës së Sigurisë të Kosovës (MFSK). MFSK-ja përbehet nga 60% personelit 
civil dhe 40% nga staf i uniformuar i FSK-së (Sogojeva, 2010). Si rezultat, një gjë 
e tillë ka ndikuar në integrimin e ndërsjellë të stafit civil dhe të uniformuar të 
cilët raportojnë bashkërisht pranë një ministrit të MFSK-së. Po ashtu, kontrolli 
civil  në PK është i rregulluar në bazë të ligjit. Ndërsa sa i përket AKI-së, Drejtori 
dhe Zëvendës Drejtori emërohen bashkërisht nga Kryeministri dhe Presidenti, 
dhe si të këtillë, ata janë drejtpërsëdrejti përgjegjës ndaj Kryeministrit (Ligji i 
AKI-së, 2008: Kapitulli 2).

Sa i përket kompetencave, probleme të mëtutjeshme shfaqen në analizën e 
legjislacionit që nga periudha e para-pavarësisë. Për të ilustruar, hulumtimi 
tregon që ligjet që rregullojnë fushat konkrete të menaxhimit emergjent 
ende duhet të standardizohen me kornizën ligjore të arkitekturës së re të 
sigurisë në periudhën e pas shpalljes së pavarësisë (Haxhiu, 2010). Kjo gjë ka 
shkaktuar një përplasje kompetencash në mes institucioneve të menaxhimit të 
emergjencave dhe mekanizmave të posa-themeluar të sigurisë, siç janë: FSK-ja, 
Këshilli i Sigurisë të Kosovës, të cilët janë ngarkuar me kompetenca vendimtare 
në lidhje me situatën e emergjencave5. Institucionet e posa-themeluara janë po 
ashtu në proces të ndryshimit dhe adoptimit të legjislacionit përkatës dytësor, 
një pjesë e sektorit të sigurisë është duke ngritur kapacitetet nga zeroja dhe 
ende ka nevojë të zhvillojë legjislacionin përkatës.  

2.3. rregulliMi i kontrollit Civil e deMokrAtik 
dhe MBikqYrjA PuBlike në PërPuthshMëri 
Me “norMAt ndëroMBëtAre të kontrollit 
deMokrAtik të For-CAve të ArMAtosurA” dhe 
MBrojtjA e të drejtAve të njeriut 

Kontrolli demokratik i institucioneve të sigurisë është garantuar me Kushtetutë 
(Kushtetuta 2008: Art. 125.4). Ligji mbi FSK-në specifikisht cekë që Kuvendi i 
Kosovës do të jetë subjekt ushtrues i mbikëqyrjes parlamentare. Sikurse, 

5    Për më shumë detaje shih Ligjin mbi KSK-në dhe Ligjin mbi FSK-në
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AKI-ja që është subjekt i mbikëqyrjes parlamentare dhe ligji që rregullon 
këtë institucion kërkon themelimin e një komisioni specifik parlamentar për 
mbikëqyrje. Situata dallon paksa sa i përket policisë. Ligji mbi Policinë (2008) nuk 
përmend kontrollin parlamentar e as që cekë mbikëqyrjen e jashtme publike, 
sidoqoftë kjo nuk nënkupton që këto institucione nuk duhet të analizojnë 
rolin e policisë (Ibishi, 2010). Në të vërtetë, mbikëqyrja e jashtme publike nga 
institucionet e pavarura shtetërore nuk është përmendur nga asnjë ligj aktual 
që rregullon sektorin e sigurisë. Mirëpo, meqë mandatet e institucioneve të 
pavarura shtetërore6 dhe agjencive që kanë dalë nga Kushtetuta, dhe që nuk 
e kufizon rolin e tyre në drejtim të asnjë institucioni të sektorit publik; kështu 
që edhe mekanizmat e sektorit të sigurisë janë subjekt i mbikëqyrjes së këtyre 
institucioneve (Jashari & Olofsson, 2010). 

Kushtetuta në mënyrë eksplicite përmend që institucionet e sigurisë do 
të veprojnë në përputhshmëri me standardet demokratike të pranuara 
nderkombëtarisht si dhe të drejtat e garantuara të njeriut (Kushtetuta 
2008: 125.2). Për më tepër, në të shkruan që Kosova respekton plotësisht të 
gjitha marrëveshjet e zbatueshme nderkombëtarisht si dhe ligjet relevante 
ndërkombëtare. Në përgjithësi, mbrojtja e të drejtave të njeriut është e 
garantuar me dispozita kushtetuese. Në Kosovë ligji kyç për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut në përgjithësi është Ligji Kundër Diskriminimit. Ky ligj ka 
për qëllim mbrojtjen e të gjitha grupeve të margjinalizuara në Kosovë nga çdo 
lloj akti i diskriminimit direkt ose indirekt, po ashtu garanton përfaqësimin e 
drejtë dhe tolerancën ndër-etnike (Ligji Kundër Diskriminimit, 2004: 2). Ky ligj 
vlen për të gjithë personat fizik dhe juridik të dy sektorëve, publik dhe privat, 
përfshirë edhe trupat publik në lidhje me aktet që kanë të bëjnë me veprimin 
ose mosveprimin e që rezultojnë në shkeljen e të drejtat të personave fizik ose 
juridik7. E tërë korniza ligjore primare dhe sekondare që rregullon sektorin e 
sigurisë i referohet Kushtetutës, Ligjit Kundër Diskriminimit dhe konventave 
ndërkombëtare të të drejtave njerëzore. 

Kushtetuta specifikon që në gjendje të jashtëzakonshme, dispozitat e saja 
nuk do të pezullohen, dhe se kufizimet e të drejtave dhe lirive të garantuara 
me Kushtetutë do të mund të aplikohen vetëm sipas nevojës e për një kohë 
minimale dhe në përputhshmëri të plotë me të (Neni 131.2). Sidoqoftë, 

6    Në rastin e Kosovës, i referohemi rolit të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe Ombudspersonit

7    Sikurse punësimi, anëtarësimi në shoqata, sigurimi social, arsimi, shërbimet publike, siguria personale, 
pjesëmarrja në çështje publike, qasja në vende publike dhe të drejta tjera të garantuara me ligjet që aplikohen.
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mungesa e ligjit në raste të gjendjes së jashtëzakonshme paraqet mangësitë 
në kornizën ligjore. Ligji mbi Gjendjen e Jashtëzakonshme duhet të rregulloj 
masat, aksionet dhe të drejtat, në kohën kur shpallet gjendja emergjente e 
pjesshme, ose në tërë territorin e Kosovës. 

2.4. hArMoniZiMi vertikAl dhe horiZontAl i 
legjislACionit në sektorin e sigurisë 

Edhe pse pjesa dërmuese e ligjeve në sektorin e sigurisë janë adoptuar në 
periudhën e pas-shpalljes së pavarësisë, disa fusha vazhdojnë të rregullohen 
ende me legjislacion të adoptuar gjatë periudhës së para-pavarësisë. Kështu 
që, sa i përket legjislacionit të adaptuar pas shpalljes së pavarësisë duket të 
jetë i harmonizuar si vertikalisht dhe horizontalisht, mirëpo kjo nuk vlen 
edhe me legjislacionin e aprovuar në periudhën para shpalljes së pavarësisë. 
Për shembull, disa ligje të rëndësishme si Ligji për Mbrojtjen nga Katastrofat 
Natyrore dhe Fatkeqësitë  tjera, i cili edhe pas amendamentimit në vitin 
2011 reflekton një mungesë të harmonizimit horizontal dhe vertikal në 
sektorin e sigurisë. Për më tepër, Ligji për Mbrojtjen nga Katastrofat Natyrore 
dhe Fatkeqësitë Tjera në gjendje emergjente ka paraparë themelimin e një 
Komisioni Ndër-ministror për Mbrojtje dhe Shpëtim me qëllim të koordinimit të 
katastrofave, ndërsa legjislacioni i ri, parasheh që  Këshilli i Sigurisë së Kosovës 
(KSK) të ketë rolin primar në koordinim si autoriteti më i lartë ekzekutues gjatë 
gjendjes emergjente (Ligji mbi KSK 2008:12).

Pastaj, Ligji për Mbrojtjen nga Katastrofat Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera i jep 
autoritet Ministrit të Punëve të Brendshme që të shpallë situatë emergjente në 
një pjesë ose tërësi të territorit të Kosovës në raste të rreziqeve natyrore apo të 
shkaktuar nga njeriu, përderisa Kushtetuta8 i referohet Presidentit si autoritet 
kompetent për të deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme në rast të tri rreziqeve 
potenciale: nevoja për masa emergjente të mbrojtjes, kërcënime ndaj rendit 
kushtetues ose sigurisë publike dhe katastrofave natyrore që prekin pjesërisht 
apo tërësisht territorin e Kosovës (Kushtetuta, 2008: Neni 131.1).

8    Po ashtu, Ligji i Këshillit të Sigurisë së Kosovës
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2.5. ZBAtueshMëriA e ligjeve

Duke pasur parasysh aprovimet e ligjeve në mënyrë  ‘masive’ për një periudhe 
kaq të shkurtër kohore, legjislacioni primar i sektorit të sigurisë ekziston dhe 
përbën një pjesë solide të kornizës ligjore në këtë sektor. Mirëpo, ende ekziston 
një paqartësi e konsiderueshme në lidhje me përpilimin dhe aprovimin e 
legjislacionit sekondar (Manaj, 2010), kështu që mbetet për të bërë më shumë 
në këtë drejtim. Qartësia e legjislacionit në sektorin e sigurisë duket si një 
nga çështjet shqetësuese, meqë besohet që dinamika e shpejtë përbrenda 
zhvillimit të sektorit të sigurisë në Kosovë ka shkaktuar nguti në përpilimin 
e legjislacionit. Thënë ndryshe, procesi i përpilimit të legjislacionit të ri ka 
përjetuar një involvim të madh të asistencës së jashtme të cilën institucionet e 
Kosovës kishin në vazhdimësi. Kjo asistencë është dhënë kryesisht nga grupe të 
ndryshme të akterëve ndërkombëtarë që njëkohësisht kanë ushtruar ndikimin 
e tyre edhe në definimin e modeleve kryesore se si duhet të duket legjislacioni i 
Kosovës në sferën e sigurisë. Mirëpo, duke konsideruar që secili nga këta akterë 
ka ‘imponuar’ modelin e ndikuar nga kultura prej nga ai/ajo vinte, korniza ligjore 
që rregullon sektorin e sigurisë reflekton këto ndikime të ndryshme, dhe kjo në 
një masë, ka lënë hapësire për ambiguitet. Pastaj, kjo ka implikuar mungesë 
të kontekstit vendor për shkak të involvimit të kufizuar të eksperteve vendorë 
në procesin e përpilimit të ligjeve. Në këtë drejtim, cilësia e disa ligjeve mund 
të vihet në dyshim, prandaj nevoja për ri-draftimin e këtyre ligjeve qysh tani 
ka filluar të shfaqet. Po ashtu, këto ligje nuk ka qenë subjekt i diskutimit më të 
gjerë në publik, ku ndër të tjera do te mund të përfshihej edhe shoqëria civile.

REKOMANDIMET

•	 Legjislacioni i adoptuar para pavarësisë në sektorin e sigurisë duhet të 
jetë në përputhshmëri me ato ligje të aprovuara në periudhën e pas-
shpalljes së pavarësisë. Në veçanti, ligjet të ndërlidhura me menaxhimin e 
emergjencave duhet të përputhen me Kushtetutën dhe ligjet tjera primare; 
 
 
 
 



•	 Edhe pse Kushtetuta në fakt rregullon bazën e shpalljes së gjendjes 
së jashtëzakonshme, një ligj specifik në lidhje me këtë çështje duhet 
miratuar. Ky ligj i ri duhet të përcaktoj në detaje se a duhet të merren 
masa të veçanta gjatë shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme duke 
mos lënë hapësirë për ambiguitet apo vakum ligjor.

•	 Meqë, pjesa dërmuese e ligjeve në sektorin e sigurisë janë aprovuar me 
procedurë të përshpejtuar dhe shumica e tyre bazohen në modele të 
jashtme, paraqitet nevoja e sqarimit të tyre si në aspekt përmbajtjesore 
ashtu edhe në atë gjuhësor.
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                             KONTROLLI 
          EKZEKUTIV I 
          SEKTORIT TË SIGURISË 
                       PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Kontrolli ekzekutiv në sektorin e sigurisë për momentin gjendet në fazën  e 
reformimit (Policia) ose edhe në fazën e zhvillimit (Forca e Sigurisë së Kosovës 
dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë). Përderisa Policia e Kosovës (PK) 
dhe mekanizmat e menaxhimit të emergjencave paraqesin dy institucioneve 
kosovare të konsoliduara plotësisht, nuk ishte thjeshtë një koincidencë që 
me rastin e shfaqjes fillestare të kontrollit ekzekutiv në sektorin e sigurisë, 
kryesisht ky kontroll i referohej dy mekanizmave. Me të vërtetë, synimi vendor 
dhe ndërkombëtar për zhvillimin e kontrollit ekzekutiv kryesisht u bazua 
në Policinë e Kosovës (PK).  Kjo gjendje aktuale është e kuptueshme duke 
marrë parasysh barrën e policisë për të garantuar sigurinë dhe rendin publik. 
Andaj PK-ja prinë në shkallen shtetërore sa i përket nivelit të efikasitetit, 
ekfektshmërisë dhe transparencës, krahasuar me mekanizmat tjerë të sigurisë. 
Situata dallon sa i përket mekanizmave të emergjencave civile, meqë ka vakum 
në kornizën ligjore që rregullon sektorin e emergjencave. Prandaj, aktualisht 
kontrolli ekzekutiv i këtij sektori rregullohet nën mandatin e mekanizmave të 
brendshëm kontrollues në Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB).

Një situatë tjetër mbizotëron në institucionet e sigurisë të posa-themeluara, e 
të cilat janë ende duke u konsoliduar në Kosovën e pas-pavarësisë. Institucionet 
si Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë 
janë ende në proces të zhvillimit të kapaciteteve të tyre të brendshme, prandaj 
kontrolli ekzekutiv i këtyre institucioneve është ende në stadin fillestar të 
zhvillimit. Mirëpo, sipas këtij hulumtimi, vlen të theksohet se korniza ligjore në 
këtë fushë tash më ekziston. 

3
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3.1. kontrolli ligjor ekZekutiv  
(shkeljet ligjore dhe të drejtAt e njeriut)

3.1.1. LEGJISLACIONI

Kushtetuta e Republikës së Kosovës ofron hapësirë të mjaftueshme për 
kontrollin civil të institucioneve të sektorit të sigurisë. Kushtetuta specifikon 
që ‘’ Republika e Kosovës mbron dhe garanton të drejtat e njeriut dhe liritë 
fundamentale kushtetuese’’ (Kushtetuta 2008: 21.2). Ndërkohe, duke iu referuar 
dispozitave që mbulojnë sektorin e sigurisë, Kushtetuta specifikon që ‘’kontrolli 
civil dhe demokratik mbi institucionet e sigurisë është i garantuar’’ (Po aty. 
Neni 125.4). Edhe pse këto dy dispozita kushtetuese nuk i referohen ndonjë 
mekanizmi specifik apo instance të kontrollit ekzekutiv, këto definicione, dhe 
rrjedhimisht obligojnë institucionet vendore që të themelojnë mekanizmat e 
nevojshme për kontrollin e brendshëm të parapara në legjislacionin primar.

Institucionalizimi i këtyre parimeve ishte gradual dhe i ndërlidhur më procesin 
e themelimit të infrastrukturës së sektorit të sigurisë në Kosovë. Policia e Kosovës 
(PK) përfaqëson institucionin e parë të sigurisë në Kosovë i cili ka adoptuar 
modelin e kombinuar të kontrollit ekzekutiv që përbëhet nga personeli civil dhe ai i 
uniformuar. Kjo nënkupton që për shkelje të lehta disiplinore të kryera nga anëtaret 
e PK-së, përgjegjësia e hetimit i përket Njësitit për Hetime të Brendshme, kurse 
në raste serioze përgjegjësia e hetimit qëndron tek Inspektorati Policor i Kosovës 
(IPK), si trup civil (Ligji mbi PK 2008:45). Ligji mbi KP-në definon qartë se cilat raste 
konsiderohen si shkelje të lehta disiplinore dhe cilat janë shkelje të rënda (Ligji i IPK 
2010). IPK-ja është një agjenci ekzekutive nën Ministrinë e Punëve të Brendshme 
(MPB), e pavarur nga PK-ja dhe nën hierarkinë direkte të Ministrit të MPB-së (Ligji 
mbi IPK 2010:6). Korniza ligjore mbi inspektoratin e policës ka hyrë në fuqi në fund të 
vitit 2006, fillimisht si udhëzim administrativ, bazuar në legjislacionin pararendës të 
UNMIK-ut. Ligji i parë mbi IPK-në është adoptuar në vitin 2008. Mirëpo, edhe pse ky 
ligj ka pësuar modifikime pothuajse të menjëhershme, proces ky që tash më është 
përmbyllur në fund të vitit 2010 si rezultat i kërkesave që ishin paraqitur nga akterët 
relevant vendorë dhe ndërkombëtar me argumentin që inspektorati i policisë 
duhet të ketë fuqi më të definuara në hetimin e shkeljeve ligjore të policisë. Ligji i 
ri i siguron inspektoratit kompetenca të reja. Bazuar në këtë, IPK-ja gëzon të drejtën 
e përdorimit të të gjitha masave të nevojshme hetuese ndaj personelit të PK-së 
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duke përfshirë përdorimin e testit të integritetit, kapjen dhe arrestimin e çdo oficeri 
policor 9 në rast të evidentimit të sjelljeve jo të ligjshme të tyre (ligji mbi IPK: 2011). 
Në lidhje me kontrollin ekzekutiv të mekanizmave të sapo-themeluara të 
sigurisë siç janë  Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe Agjencia e Kosovës 
për Inteligjencë (AKI), hulumtimi ka rezultuar në përfundimin se ekziston 
korniza ligjore që rregullon këtë fushë. Ngjashëm me kontrollin ekzekutiv të 
PK-së, kontrolli ekzekutiv i FSK-së është hartuar duke ndërthurur stafin civil 
dhe atë të uniformuar në një strukturë të integruar në kuadër të Ministrisë së 
Forcës së Sigurisë të Kosovës (MFSK) (Udhëzim administrativ 2009:2). Mirëpo, 
mandati i FSK-së qëndron në përgjegjësit që kanë të bëjnë me reagimet gjatë 
emergjencave, ndërsa përgjegjësinë e hetimit të rasteve potenciale të veprave 
penale dhe abuzimin e të drejtave të njeriut apo shkeljet e tjera serioze të ligjit 
brenda kësaj force e mbanë Policia e Kosovës (Kodi Disciplinor i FSK-së: 7). 
Ndërsa sa i përket shkeljeve disiplinore, të gjitha shkeljet e mundshme hetohen 
në radhë të parë në nivel të njësitit. Nëse shkeljet konsiderohen si të rënda dhe 
nuk mund të trajtohen përbrenda njësitit, rasti i bartet Policisë së FSK-së ku 
po ashtu Inspektoratit i FSK-së duhet informuar (po aty neni 6.2). Inspektorati 
i FSK-së është mekanizëm i kontrollit në krye të kësaj hierarkie i cili raporton 
direkt te Ministri. Ky mekanizëm bashkëpunon ngushtë me Komandën e FSK 
(KOMFSK) dhe komandantët e njësive të FSK-së përmes inspektimit. 

Në bazë të Udhëzimit Administrativ të Inspektoratit të KSF-së, ky institucion është 
përgjegjës për monitorimin dhe raportimin mbi performancën, efikasitetin, 
efektshmërinë profesionale dhe gatishmërinë e FSK-së që përfshinë edhe 
çështje që kanë të bëjnë me personelin, disiplinën, pajisjet, infrastrukturën, 
kapacitetet, qëndrueshmërinë institucionale dhe shtrirjen e saj. 

Edhe AKI ka të themeluara mekanizmat e saja të kontrollit të brendshëm. 
Përgjegjësia e Inspektorit të Përgjithshëm të kësaj Agjencie është që ti 
asistojë Drejtorin,  duke e informuar tërësisht dhe vazhdimisht për problemet 
potenciale në aktivitetet e AKI-së, me qëllim të mbështetjes në promovimin 
e ekonomizimit, efikasitetit dhe efektshmërinë dhe duke mënjanuar shkelje 
ligjore (Ligji mbi AKI 2008: 10.2). Mirëpo, sipas ligjit, “ Drejtori i AKI-së ka të drejtë 
që t’ia ndalojë Inspektorit të Përgjithshëm inicimin, zbatimin, ose përfundimin 
e çdo inspektimi ose auditimi nëse Drejtori përcakton që kjo është e nevojshme 
për mbrojtjen e interesave vitale të sigurisë së Kosovës.’’ Nëse Drejtori ushtron 

9    Vetëm Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës ka imunitet ndaj hetimeve të IPK-së dhe çdo lloj hetimi 
kundrejt Drejtorit të Përgjithshëm duhet iniciuar autorizuar drejtpërsëdrejti nga Kryeministri (Ligji mbi IPK: 2011)
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këtë kompetencë, ai ose ajo duhet ta raportoj këtë veprim tek Kryeministri 
dhe President i Republikës së Kosovës brenda shtatë (7) ditëve kalendarik (Po 
aty, neni 10.6). Një gjë e tillë mund të vë në pyetje autoritetin e Inspektorit të 
Përgjithshëm që të hetojë rastet në AKI (QKSS, 2010: 24).

3.1.2.  IMPLEMENTIMI

Me përjashtim të policisë, mund të thuhet se është ende mjaft herët për të 
identifikuar rastet e shkeljeve potenciale të ligjit dhe të drejtave të njeriut në 
sektorin e sigurisë. Në fakt, progresi relativisht i dëshmuar nga ana e ekzekutivit 
në kontrollin e shkeljes së ligjshmërisë dhe të drejtave të njeriut nuk mund të  
vihet në pyetje kur analizohet PK-ja dhe mekanizmi i saj i kontrollit siç është 
IPK. IPK-ja si mekanizëm tani më i afirmuar i kontrollit ka zhvilluar pothuajse  
rregullisht inspektime dhe hetime, dhe kohë pas kohe ka treguar gatishmërinë 
të përmbush misionin e saj bazuar në parimet e një mekanizmi të pavarur. Sipas 
Raportit të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara mbi Kosovën, IPK 
ka hetuar 1.647 raste, nga të cilat 742 ishin të iniciuar nga ankesat e qytetarëve 
dhe 905 raste tjera ishin iniciuar nga policia (Departamenti i Shtetit 2009, 2010). 
Nga këto raste, inspektoriati ka bërë hetime të mëtutjeshme në 1.062 raste; 
ndërsa 585 raste ia ka dorëzuar drejtorisë për hetime të brendshme. Në 155 
raste vendimet gjyqësore janë ende të papërfunduara. Nga 1.062 rasteve të 
hetuara, 465 nga këto janë akuza mbi  shkelje të rënda të policisë. Nga këto 
shkelje, 22% janë raste të rënda të keqpërdorimit të  pozitës, 17% përfshijnë 
akuza të përdorimit të forcës së panevojshme, 9% përfshijnë vepra penale, 8% 
janë mosbindje serioze, dhe 2% kanë të bëjnë me ankesa të korrupsionit.

Duke iu referuar akterëve të tjerë kyç të sektorit të sigurisë, institucionet siç 
janë FSK-ja, AKI-ja dhe mekanizmat e tyre të kontrollit ekzekutues ende nuk 
kanë bërë publike asnjë prej raporteve të tyre. Raportet e tyre konsiderohen të 
përmbajnë informacione të ndjeshme, prandaj nuk janë bërë transparente për 
publik. Mirëpo, nuk ka pasur asnjë ankesë serioze mbi shkeljen e ligjit dhe të 
drejtave të njeriut nga ana e këtyre institucioneve. Po ashtu nuk ka pasur asnjë 
raport që dëshmon keqpërdorime potenciale në kuadër të mekanizmave civil 
të emergjencës.
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3.1.3. KAPACITETET ADMINISTRATIVE DHE MENAXHUESE

Sipas të dhënave zyrtare të vitit 2011, Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) 
përbëhet nga përafërsisht 40 zyrtarë (20 hetues dhe 20 inspektorë), të cilët janë 
përgjegjës për monitorimin dhe mbikëqyrjen e policisë. Sa i përket shkeljeve të 
ligjit dhe të drejtave të njeriut, përgjegjësia e hetimit të këtyre rasteve qëndron 
tek hetuesit e IPK-së. Duke pasur parasysh që IPK-ja mbulon tërë strukturat e 
policisë, duke përfshirë ato në nivel qendror dhe rajonal, shqetësimi kryesor 
është numri i pamjaftueshëm i personelit të inspektoratit e që e vështirëson 
përmbushjen e detyrave të tyre10. Sa i përket kapaciteteve profesionale, 
përgjithësisht struktura e IPK-së është e përzier dhe personeli i saj kanë 
prapavijë akademike të ndryshme duke përfshirë kriminolog, jurist, ekonomist, 
studiues të shkencave sociale si dhe njohës të  drejtave të njeriut (Rrustemi, 
2010). Ky hulumtim ka evidentuar që të gjithë inspektorët dhe hetuesit e 
IPK-së fillimisht kishin ndjekur trajnime intensive për 6 muaj në fushat e tyre 
profesionale, ndërsa pas aprovimit të ligjit të ri ata kanë marrë pjesë në një cikël 
të ri trajnimesh për aftësimin e tyre në përputhshmëri me kompetencat e reja 
që u dhënë atyre.  

Ndryshe nga raportet relativisht transparente të IPK-së, ekipi hulumtues i QKSS-
së ha hasur në vështirësi sa i përket gjetjes së informacioneve konkrete mbi 
numrin e hetuesve në Njësitin e Kontrollit të Brendshëm të FSK-së dhe AKI-
së. Edhe pse i është parashtruar kërkesa zyrës së FSK-së për marrëdhënie me 
publikun11, ekipi ynë nuk ka marrë asnjë informacion konkret mbi strukturën 
dhe numrin e anëtarëve të Policisë së FSK-së dhe Inspektoratit të FSK-së. 
Ndërsa në anën tjetër kur i referohemi AKI-së, është e kuptueshme që qasja 
në të dhëna konkrete sa i përket numrit të hetuesve është e kufizuar si pasojë 
e dispozitave ligjore që e parashohin ekzistimin e transparencës së kufizuar të 
këtij institucioni. 

3.1.4. VLERAT

Përkundër vështirësive që ekzistojnë në implementimin e kontrollit ekzekutiv 
e që bazohen në mungesën e praktikave të rëndësishme dhe përvojave në 
sektorin e sigurisë në Kosovë, mund të thuhet se shkelja e të drejtave të njeriut 

10    Në vitin 2011, Policia e Kosovës ka rreth  8.000 oficer policorë e që është një numër relativisht i lartë 
krahasuar me numrin e pakët të hetuesve në IPK

11    Këtu po ju referohemi pjesës së dytë të vitit 2010;
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është njëra prej çështjeve shqetësuese. Në të vërtetë, shqetësimi kryesor është 
që kontrolli ekzekutues mund të ketë mungesë të neutralitetit për shkak të 
ndërhyrjes politike të supozuar dhe emërimeve politike, në veçanti në polici 
(Raporti i Progresit i BE-së, 2010: 54) dhe në forcën e sigurisë. 

Gjithashtu, niveli i ulët i transparencës së institucioneve të reja sikurse FSK-
ja dhe AKI-ja ka krijuar pengesa në matjen e çfarëdo progresi të ndërlidhur 
me efikasitetin e ushtruar nga mekanizmat kontrollues përbrenda këtyre dy 
institucioneve. Edhe pse në praktikë niveli i transparencës në FSK dhe AKI është 
ngjashëm i ulët, më shqetësuese është rasti i FSK-së duke marrë parasysh që 
në bazë të legjislacionit të këtij institucioni, FSK-ja parashihet të jetë shumë më 
transparente. Ndërsa, IKA edhe me ligj është e dizajnuar që të jetë institucion 
më pak transparent.

3.2. kontrolli ekZekutiv BuXhetor

3.2.1. LEGJISLACIONI

Kontrolli buxhetor i sektorit të sigurisë është i rregulluar me kornizë ligjore. 
Në bazë të kornizës aktuale ligjore të sektorit të sigurisë, ky kontroll ushtrohet 
kryesisht nga inspektoratet dhe njësitet për auditime të brendshme. Po ashtu, 
Kushtetuta ka paraparë disa direktiva të përgjithshme të kontrollit në ekzekutimin 
buxhetor ku ndër të tjerash specifikon që “Qeveria ka po ashtu kompetenca  të 
propozojë buxhetin e Republikës së Kosovës, udhëheqë dhe mbikëqyrë punën 
e organeve administrative” (Kushtetuta 2008: 93.5). Nisur nga kjo, kontrolli 
ekzekutiv i shpenzimeve buxhetore mund të konsiderohet më shumë si një 
dimension i brendshëm përbrenda Qeverisë, Ministrive ose Agjencive.

Kontrolli ekzekutiv i shpenzimeve buxhetore të MPB-së bëhet nga Njësiti i 
Auditimit të Brendshëm (Udhëzimi Administrativ: 19.1). Kontrolli ekzekutiv i 
PK-së ushtrohet përmes Mekanizmit të Auditimit të Brendshëm dhe po ashtu 
nga IPK si mekanizëm i kontrollit ekzekutiv i cili është nën hierarkinë direkte të 
Ministrit të MPB-së. Sipas Ligjit mbi IPK, ndër kompetencat e inspektoratit janë: 
inspektimi i buxhetit, financave, logjistikës, menaxhimit të prokurimit, ndërtesave, 
infrastrukturës, menaxhimit të resurseve njerëzore, menaxhimit të pajisjeve, etj. 
të cilat janë pronë e PK-së (Ligji mbi IPK, 2010: 25).
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Situatë më ndryshe kemi nëse analizohet funksionimi i kontrollit ekzekutiv 
të shpenzimeve buxhetore në kuadër të MFSK-së dhe FSK-së.  Udhëzimi 
Administrativ Nr. 08/2009 mbi Misionin, Organizimin dhe Strukturën e MFSK-së 
ka rregulluar specifikisht mandatin e Njësitit të Auditimit të Brendshëm (NjAB) 
përbrenda FSK-së si mekanizëm i kontrollit, i cili është përgjegjës për auditimin e 
shpenzimeve buxhetore të MFSK dhe FSK-së me qëllim që të sigurohet shfrytëzimi 
adekuat i fondeve publike (Udhëzimi Administrativ Nr. 08/2009 mbi Strukturën e 
MFSK, neni 17). Ndërsa, Udhëzimi Administrativ mbi Detyrat dhe Përgjegjësitë 
e Inspektoratit të FSK-së nuk specifikon asnjë kompetencë të Inspektoratit për 
kontrollin financiar dhe buxhetor (Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2010).

Në bazë të ligjit mbi AKI-në, kontrolli ekzekutiv buxhetor i kësaj agjencie 
organizohet nga Inspektorati i Përgjithshëm i AKI-së. Pra, Inspektori i 
Përgjithshëm ndër të tjera është përgjegjës për kontrollin e brendshëm dhe 
financiar të aktiviteteve të AKI-së, ku përveç Drejtorit të AKI-së, në rezultatet e 
këtyre inspektimeve do ketë qasje edhe vet Kryeministri (Ligji mbi AKI-në 2008: 
neni 10.4). Pas njoftimit nga ana e Drejtorit të AKI-së, Inspektori i Përgjithshëm 
është përgjegjës në marrjen në pyetje të punonjësve të AKI-së dhe do të këtë 
qasje në objektin dhe të dhënat e AKI-së sipas nevojës me qëllim të hetimit të 
brendshëm, inspektimit apo auditimit (Po aty, neni 10.5).

PK-ja dhe FSK-ja janë institucionet e vetme të sigurisë që bëjnë publike raportet 
dhe deklarimet e tyre financiare. Raportet e AKI-së janë jo-transparente siç 
parashihet me ligj.

3.2.2. IMPLEMENTIMI 

Me përjashtim të Policisë së Kosovës, procesi i themelimit të mekanizmave 
të kontrollit ekzekutiv të shpenzimeve buxhetore është në stadin fillestar 
të zhvillimit të saj. FSK-ja ka themeluar mekanizmat e saja të kontrollimit të 
brendshëm, të cilët janë në konsolidim e sipër. Po ashtu, është raportuar se AKI 
gjithashtu ka arritur t’i ndërtoj kapacitetet e saja fillestare. Më shumë progres 
në themelimin e kontrollit ekzekutiv të buxhetit konsiderohet të jetë arritur nga 
MPB dhe PK. Funksionet kontrolluese të shpenzimeve buxhetore në kuadër të 
MPB dhe PK i ushtrojnë Njësitet përkatëse të Auditimit të Brendshëm. Këto 
mekanizma kanë qasje në monitorimin e deklarimeve financiare dhe buxhetore 
të shpenzimeve. Megjithatë, ekipi hulumtues e kishte të vështirë matjen e 
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efikasitetit dhe efektshmërisë së këtyre mekanizmave, edhe pse, duke u bazuar 
në gjetjet e Agjencisë Kundër Korrupsionit ka mangësi në performancën e NjAB 
të MPB-së (QKSS:2010). Përveç NjAB, po ashtu inspektorati i policisë ka mandat 
në ushtrimin e funksioneve të kontrollit financiar në kuadër aktiviteteve të saj 
mbikëqyrëse ndaj policisë. Në raportin e tij, inspektorati ka identifikuar shumë 
mangësi në menaxhimin e shpenzimeve buxhetore të policisë. Raporti i fundit 
vjetor i IPK bënë të ditur që gjatë hetimeve të saj Inspektorati ka evidentuar 
rreth 31 raste të dëmtimeve serioze të pronës së PK (Raporti Vjetor IPK, 2010: 
112). IPK ka identifikuar po ashtu trendët e shpenzime buxhetore të PK, si për 
shembull, në deklaratën e shpenzimeve për mirëmbajtjen e objekteve IPK ka 
zbuluar që në disa vija buxhetore kishte ndryshime të dukshme të trendëve. 
Të tilla janë shpenzimet e taksave komunale të ujit që kanë rënë për 37%; 
shpenzime të telefonit kanë rënë për 45%; shpenzimet për ngrohje qendrore 
kanë rënë për 47%  (Po aty, f. 111).

Kontrolli buxhetor i FSK-së dhe MFSK ushtrohet nga NjAB të kësaj ministrie. Në 
krahasim me  policinë, në FSK vetëm NjAB ka mandatin e kontrollit financiar 
e jo edhe inspektorati. NjAB ka të drejtën e auditimit të gjitha shpenzimeve 
përbrenda kësaj ministrie. Në anën tjetër, në kuadër të AKI, Inspektori i 
Përgjithshëm ka mandat në mbikëqyrjen e shpenzimeve dhe ekzekutimin e 
shpenzimeve buxhetore në këtë institucion. Mirëpo, gjatë këtij hulumtim ka 
qenë e vështirë grumbullimi i të dhënave empirike në lidhje me performancën 
e mekanizmave të kontrollit të brendshëm financiar të FSK-së dhe KIA-së.

3.2.3. KAPACITETET ADMINISTRATIVE DHE MENAXHUESE

Sa i përket resurseve njerëzore në departamentin financiar të institucioneve të 
sigurisë, në këtë sektor duket të jenë evidente kufizimet të cilat janë raportuar 
edhe në gjetjet nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP).  Përderisa raporti 
vjetor i ZAP-së për vitin 2009 përmbante deklarimet financiare të MPB-së dhe PK 
bashkërisht, ai konkludonte se NjAB i KP-së  ka përmbyllur 100% planin e të tij të 
veprimit për vitin 2009, kurse performanca e NjAB në kuadër të MPB-së  nuk ishte 
në nivelin e dëshirueshëm (ZAP, 2010:10). Ky raport po ashtu specifikon që NjAB i 
PK  ka staf më të kompletuar në krahasim me NjAB i cili funksionon në kuadër të 
MPB-së i cili përbehet vetëm nga Drejtori (Raporti Vjetor 2009; ZAP: 2010).
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FSK-ja dhe MFSK janë kritikuar për mungesë të kapaciteteve njerëzore, dhe 
përgjithësisht, për planifikim të dobët që bëhet nga ana e këtyre institucioneve. 
Mirëpo, kjo gjendje aktuale duhet shqyrtuar më objektivisht ngase FSK-ja është një 
institucion i posa-themeluar dhe kapacitetet e saja janë ende duke u konsoliduar.  
Raporti Vjetor i ZAP-it për periudhën financiare 2009 ka theksuar mangësi 
në konsolidimin e zyrave të auditimit të brendshëm (Auditor i Përgjithshëm, 
2010:4).  Auditori i Përgjithshëm në raportet e tij ka konkluduar se mekanizmat e 
kontrollit të brendshëm përbrenda MFSK-së në mënyrë të pa mjaftueshëm kanë 
zbatuar kontrollimin e shpenzimeve buxhetore në FSK-së (2010:15).  Një gjë e 
tillë dëshmohet edhe nga fakti se Njësiti i Auditimit të Brendshëm ka kontraktuar 
vetëm një auditor dhe asnjë lloj kontrolli i brendshëm nuk është ushtruar gjatë 
tërë periudhës së vitit 200912.

Sa i përket AKI-së, është theksuar që njëra prej përgjegjësive të Inspektorit të 
Përgjithshëm është të kryej auditimin financiar të aktiviteteve të AKI-së, e që 
njëkohësisht duhet raportuar Drejtorit dhe Kryeministrit (Ligji i AKI-së, 2008: 
10.4). Sidoqoftë, gjatë periudhës 2010/2011 Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 
nuk ka bërë auditimin e deklarimeve financiare të bëra nga AKI.

3.2.4. VLERAT 

Në përgjithësi vërehet mungesë e ekspertizës brenda mekanizmave të kontrollit të 
brendshëm sa i përket kontrollit të shpenzimeve buxhetore të sektorit të sigurisë. 
Një gjë e tillë në masë të madhe tregon që kultura e konsolidimit të mekanizmave 
të kontrollit të brendshëm ndodhet ende në stadin e hershëm të zhvillimit. Është e 
mundshme që në shume raste qasja ndaj kontrollit të brendshëm të shpenzimeve 
buxhetore mund të jetë e lidhur me trashëgiminë e sistemit socialist ku mekanizmat 
e brendshëm të kontrollit nuk ishin të theksuara aq dhe performance e tyre kishte 
shërbyer vetëm për qëllime të vet institucionit dhe jo si urë lidhëse për krijimin e besimit 
të ndërsjellë dhe llogaridhënies kundrejt qytetarëve si tatimpaguesit kryesor. Një gjë 
e tillë paraqet një nga aspektet më sfiduese të qeverisjes së mirë në këto institucione.

12    Për detaje mbi mekanizmin e kontrollit të brendshëm në institucionet e sigurisë, shih kapitullin vijues
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3.3. rekoMAndiMet

•	 Të gjitha institucionet e sigurisë duhet ngritur kapacitetet e tyre njerëzore 
në kontrollimin e shkeljeve ligjore të drejtave të njeriut si dhe abuzimeve 
financiare. Në veçanti, IPK duhet shënoj rritje në numrin e inspektorëve 
në mënyrë që të mund të kryej detyrat e saja me sukses;

•	 FSK dhe AKI duhet rritur përpjekjet në funksionalizimin dhe konsolidimin 
e mekanizmave të kontrollit të brendshëm;

•	 Transparenca e institucioneve të sigurisë duhet zgjeruar më shumë. 
Veçanërisht, centralizimi i informacioneve në zyrën e administratës 
publike pengon palët e interesuar që të marrin informacione direkte nga 
departamentet relevante;
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Tabela 1: Struktuara Vertikale dhe Horizontale e MPB-së (www.mpb-ks.org)

Tabela 2: Struktuara Vertikale dhe Horizontale e MFSK-së (www.mksf-ks.org)
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                             QEVERISJA 
          FINANCIARE NË 
          SEKTORIN E SIGURISË 

                              PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Transparenca e institucioneve publike është përcaktuar në kornizën ligjore 
të Kosovës – në kuadër të legjislacionit të ndërlidhur me sferën e sigurisë, 
prokurimit apo të legjislacionit për menaxhim të fondeve publike. Ekziston 
korniza ligjore për menaxhimin financiar dhe prokurimin edhe pse kjo e fundit 
është kritikuar për mospërputhje me direktivat evropiane. 

Ligji mbi Menaxhimin e Fondeve Publike dhe Llogaridhënies ka definuar 
procedurat e paraqitjes së propozimeve buxhetore dhe raportimit duke 
përfshirë këtu edhe afatet kohore. Procedurat e ndërlidhura me shpenzimet 
buxhetore mbeten transparente dhe akterët e jashtëm  të interesuar (siç janë 
grupet joqeveritare, gazetarët, qytetarët) mund të kenë qasje në buxhet. 
Kapacitetet administrative të departamenteve buxhetore dhe atyre të 
prokurimit në sektorin e sigurisë janë në nivel të ulët. Veçanërisht, hulumtimi 
ka evidentuar nivelin e ulët të  profesionalizmit në mesin e departamenteve 
buxhetore si dhe mekanizmave të kontrollit të brendshëm. 

Institucionet e sigurisë kanë konsoliduar mekanizmat e prokurimit dhe atyre 
të kontrollit të brendshëm, mirëpo, performanca e tyre është ende larg nivelit 
të dëshiruar. Siç do të argumentohet më poshtë, përderisa departamenti 
i prokurimit të Policisë së Kosovës dhe njësiti i auditimit të brendshëm janë 
përgëzuar për nivelin funksional dhe më efektiv, mekanizmat e FSK-së janë 
ende në stadin fillestar të zhvillimit dhe ende nuk kanë dëshmuar performancë 
në mënyrë efektive. Strukturat brenda AKI-së janë të panjohura për publikun 
për shkak te specificitetit të këtij institucioni, kështu që ishte e pamundur që 
në kuadër të këtij hulumtimi të ofrohet ndonjë vlerësimi i bazuar sa i përket 
kapaciteteve të brendshme të kësaj Agjencie. 

4
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Ky hulumtim ka evidentuar se procedurat e tenderimit njëburimor13 në masë të 
madhe pengojnë përpjekjet për të pasur procedura transparente të prokurimit 
të cilat janë, të qarta dhe të hapura për publikun. Në vitin fiskal 2009, vetëm 
FSK-ja dhe PK-ja kanë kryer prokurimin përmes procedurave të negocimit 
një shumë të € 1,113,788.46 e  cila përben 1.7 - 2% të buxhetit total të këtyre 
dy institucioneve për vitin përkatës. Zbatimi i ofertave dhe njoftimeve të 
pashpallura të prokurimit duke përdorur arsyetimin ligjor, “në rast të sigurisë 
nacionale dhe publike” është argumenti i paqëndrueshëm meqë Ligji për 
Klasifikimin e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë është aprovuar në 
Prill të vitit 2010 dhe asnjë mekanizëm verifikues i cili është përgjegjës për 
klasifikimin e informacioneve të shërbimeve ose mallrave të prokuruara nuk 
është krijuar.   

Në përgjithësi kultura e përfshirjes së akterëve jo-qeveritar dhe qytetarëve në 
hartimin e planeve buxhetore dhe publikimin e procedurave të prokurimit 
është duke u përmirësuar. Mirëpo, niveli i lartë i mosbesimit të publikut ndaj 
menaxhimit financiar dhe prokurimit në Kosovë sinjalizon mangësinë në 
këtë aspekt. Sistemi i prokurimit është njëri prej sektorët më të kritikuar nga 
organizatat e shoqërisë civile dhe komuniteti ndërkombëtar, meqë niveli i lartë 
i korrupsionit është kryesisht i asocuar me menaxhimin e fondeve publike dhe 
prokurimit.
 

4.1. trAnsPArenCA e BuXhetit  

4.1.1. LEGJISLACIONI

Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Llogaridhënie (LMFPL)  
definon qartë fazat e planifikimit, ekzekutimit dhe raportimit buxhetor. Sipas 
legjislacionit ekzistues, cikli përgatitor i buxhetit duhet të kalojë nëpër stade 
të ndryshme përgjatë tërë vitit fiskal duke theksuar afatet kohore të tri cikleve 
buxhetore. Ciklin e parë buxhetor e përben propozimi i Ministrisë së Financave  
(MF) në drejtim të organizatave buxhetore14, i cili bazohet në prioritetet e 

13    Tenderimi nga një burim i vetëm është kontraktim për furnizim të mallrave dhe shërbimeve nga një 
furnizues për shkak të karakteristikës së tij speciale apo unike. Për më shumë detaje  
http://www.businessdictionary.com/definition/single-source-procurement.html

14    Sa i përket sektorit të sigurisë, organizatat buxhetore janë: Policia e Kosovës (PK), Ministria e Punëve të 
brendshme (MPB); Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) është në njësinë buxhetore të Ministrisë së FSK-së (MFSK), 
Agjencia e Kosovës për Inteligjencë është organizatë e veçantë buxhetore, Këshilli i Sigurisë së Kosovës (KSK) 
nuk është organizatë e veçantë buxhetore, meqë përfshihet në buxhetin e Zyrës së Kryeministrit (ZK)
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politikave të paracaktuara, të ardhurave të disponueshme, burimeve potenciale 
të financave dhe stabilitetit makroekonomik. Pas konsultimeve në mes MF-
së dhe organizatave buxhetore, cikli i dytë përmbyllë propozimin e buxhetit 
ndërsa cikli i tretë paraqet propozimin final të projekt buxhetit  që i dorëzohet 
Kuvendit të Kosovës (KDI, 2010: 32). Kuvendi i Kosovës aprovon buxhetin në 
fund të çdo viti. Pavarësisht, diskutimeve dhe debateve në përgjithësi, nuk 
është evidentuar ndonjë rast kur parlamenti ka bllokuar paraprakisht përpjekjet 
e aprovimit buxhetor, edhe pse jo çdo herë buxheti është aprovuar me kohe 
për shkak të krizave politike. 

Sipas LMFPL kërkohet themelimi i Departamentit të Thesarit në MF, i cili do të jetë 
përgjegjës për menaxhimin e buxhetit të konsoliduar të Kosovës (LMFPL, 2008: 
neni 4.1). MF po ashtu ka Departamentin e Buxhetit Qendror që bart përgjegjësinë 
e përgatitjes së propozimeve buxhetore (www.mef-rks.org). Në përgjithësi, 
LMFPL duket të jetë në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare dhe ky 
hulumtim nuk ka evidentuar ndonjë raport që ka kritikuar këtë ligj. Korniza ligjore 
e institucioneve të sigurisë nuk ka ndonjë dispozitë specifike për shpenzimet 
financiare dhe buxhetore, përveç AKI-së e cila ka mundësinë e procedurave 
të përshpejtuar  në rast të rrethanave të jashtëzakonshme.15 Transparenca e 
shpenzimeve emergjente është për tu vënë në pyetje. Ligji rregullon buxhetin 
dhe sistemin e raportimit të aplikuar nga autoritetet publike dhe përcakton 
autoritetin e Ministrit të Ekonomisë dhe Financave, si dhe institucioneve tjera 
që kanë të bëjnë me procesin e buxhetit (LMFPL, 2008: 1). Përveç kësaj, ekziston 
një udhëzues mbi Buxhetin e Kosovës dhe Procesin e Planifikimit, i cili përdoret 
nga autoritetet publike (MEF, 2008). 

4.1.2. IMPLEMENTIMI 

Deklarimet para-buxhetore dhe propozimet ekzekutive të buxhetit janë 
transparente. Burimet në dispozicion tregojnë përpjekjet e qeverisë në 
përmbajtjen e afateve kohore siç parashihet me LMFPL. Përderisa cikli i dytë 
dhe i tretë i buxhetit është raportuar të ketë qenë i përmbyllur kryesisht me 
kohë16 (pra përjashtim ka  cikli i parë buxhetor); është e vështirë të analizohet 
se a janë dërguar të gjitha propozimet dhe raportet buxhetore në kohë apo jo.

15    Shiko pjesën e prokurimit

16    Për më shumë detaje mbi afatet kohore për procedurat e propozimit buxhetor dhe raportimin, 
shih www.mef-rks.org
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Deklarimet financiare17 të të gjitha institucioneve publike, duke përfshirë edhe 
institucionet e sigurisë, janë finalizuar zakonisht deri me 31 Mars të vitit vijues 
financiar.18 Deklarimet vjetore financiare publikohen rregullisht në ueb-faqe e 
MF-së. Përveç kësaj, brenda vitit bëhen publike edhe raportet semestrale dhe 
tremujore të buxhetit e që ju ofron palëve të interesuara një deklarim mbi 
progresin e bërë në shpenzimet e fondeve publike përgjatë tërë vitit. Raportet 
pasqyrojnë shumat e shpenzuara në pesë vija buxhetore: pagat dhe mëditjet, 
mallrat dhe shërbimet, pajisjet, subvencionet dhe transferet, si dhe shpenzimet 
kapitale (MF, 2010). Një kapitull në vete prezanton në detaje shpenzimet e të 
gjitha institucioneve publike duke u bazuar në llojin e shpenzimeve ashtu siç 
janë të definuara me kode.

Për arsye të njëjta, edhe shpenzimet e bëra nga institucionet e sigurisë janë po 
ashtu transparente me përjashtim të AKI-së, i cili ka publikuar vetëm shpenzimet 
e pagave të tri pozitave kyçe të cilat janë të zbuluar për publikun19 dhe duke 
anashkaluar raportimin e shpenzime në vija tjera buxhetore (Raporti semestral 
i MF-së, 2009:65). Andaj, duke pasur parasysh procedurat e klasifikuara është 
e vështirë të konfirmohet nëse të dhënat e paraqitura për publikun janë reale. 

MF dhe institucionet relevante organizojnë konsultime të rregullta me 
organizatat buxhetore për të propozuar buxhetin. MF fton organizatat 
buxhetore për të diskutuar detajet e vijave buxhetore ashtu që të arrihet 
një marrëveshje për draft propozimet finale të buxhetit. Konsultimet duken 
transparente, mire po nuk jepen njoftime paraprake nga MF ose organizatat 
buxhetore në lidhje me kohen e konsultimeve, gjë që e bën të vështirë për 
palët e interesuara që të marrin pjesë në këto takime. Konsultimet janë të 
caktuara në një datë konkrete, mirëpo vetëm akterët relevant janë të informuar, 
edhe pse mund të këtë përjashtime. Për të demonstruar këtë gjë, njëra prej 
organizatave jo-qeveritare ka paraqitur kërkesën në MF për të marrë pjesë si 
vrojtues në konsultimet e pesë organizatave buxhetore. Pavarësisht se kërkesa 
ishte aprovuar, MF nuk kishte informuar organizatën në fjalë në lidhje me datën 
e konsultimit duke e bërë të pamundur pjesëmarrjen e tyre (KDI, 2010: 37).

17    Deklarimet financiare: Një raport i shkruar i cili në mënyrë kuantitative përshkruan gjendjen financiare 
të një kompanie. Kjo përfshinë edhe deklarimin e të hyrave dhe bilanceve dhe herë-herë përfshinë edhe 
deklarimin e qarkullimin e parasë. Deklarimet financiare zakonisht përpilohen çdo tre muaj apo një herë në 
vit. Për më shume shiko: http://www.investorwords.com/1957/financial_statement.html#ixzz15SLzS300

18    Gjatë hulumtimit, pasqyrat financiare të vitit 2008 dhe 2009 ishin në dispozicion

19    Drejtori, Zëvendës Drejtori dhe Inspektori i Përgjithshëm
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4.1.3.  KAPACITETET ADMINISTRATIVE DHE MENAXHUESE 

Kapacitetet administrative të MF-së nuk duken të jetë në nivel shqetësues. Nuk 
është evidentuar mungesa e resurseve njerëzore në Departamentin e Thesarit 
apo të Buxhetit Qendror, edhe pse burokracia e shndërron këtë sektor në 
njërin nga më komplekse në kuadër të politik-bërjes. Sa i përket kapaciteteve 
njerëzore në departamentet financiare të institucioneve të sigurisë, mund të 
argumentohet që ato janë të kufizuara duke u bazuar në gjetjet e Zyrës së 
Auditorit të Përgjithshëm (ZAP). Për vitin 2009, raporti ka konkluduar që buxheti 
i PK-së është shpenzuar në margjinën e 90%, gjë që është një evidencë e qartë 
e mangësive ekzistuese gjatë ekzekutimit të linjave buxhetore (ZAP, 2010: 8).

Në krahasim me MPB-në dhe PK-në, raporti i auditimit të MFSK-së për 
vitin 2009 është shumë më kritikë, gjë që e thekson vet fakti që në këtë vit 
buxhetor vetëm 62% e buxhetit të planifikuar ishte shpenzuar, e që shënon një 
mospërputhje të madhe sa i përket ekzekutimit buxhetor (ZAP, 2010:5). Përveç 
kësaj, mekanizmat e kontrollit të brendshëm të MFSK-së janë kritikuar edhe për 
mungesë të kapaciteteve njerëzore dhe përgjithësisht për planifikim të dobët 
nga ky institucion. Mirëpo, kjo gjendje aktuale duhet vështruar më objektivisht 
duke u bazuar në faktin se FSK-ja është një institucion i ri i sapo-themeluar dhe 
kapacitetet e saja janë ende në konsolidim e sipër.

4.1.4. VLERAT

Praktikat transparente në kuadër të procesit të buxhetimit dhe raportimit po 
bëhet dita ditës më e zakontë. Nuk ka ndonjë rezistencë në rast të kërkesës për 
qasje në planet buxhetore apo deklarimet financiare edhe pse situata dallon 
nga një institucion në tjetrin. Raportet e auditimit zbulojnë veçanërisht sfidat, 
përparësitë dhe mangësitë e menaxhimit të fondeve publike duke përfshirë 
edhe publikimin në media të cilët informojnë qytetarët dhe ndikojnë në 
ngritjen e vetëdijesimit në lidhje me çështjet shtetërore.
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4.2. trAnsPArenCA e ProkuriMit

4.2.1. LEGJISLACIONI

Ligji për Prokurimin Publik është miratuar në vitin 2003, është ndryshuar në 
vitin 2007 ndërsa në vitin 2011 është miratuar ligji i ri. Ky ligj ishte një pikë 
kthesë për institucionet publike në konsolidimin e njësive të prokurimit dhe 
zbatimin e dispozitave për sigurimin e mënyrës më efikase, më transparente 
dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në 
Kosovë (Ligji për Prokurimin Publik, 2003:1.1). Ligjet e mëparshme janë kritikuar 
gjerësisht për mos-përafrimin me Standardet e Prokurimit Evropian (BE, 2009: 
31) e që nuk përputheshin me Direktivën 2004/18 të BE-së dhe çfarë është 
më e rëndësishmja, Direktiva e BE-së 2004/17 për shërbime komunale nuk 
përfshihej fare (OECD, 2009: 4)20 Dykuptimësitë në legjislacionin e prokurimit 
janë konsideruar problemi kryesor duke marrë parasysh nivelin e lartë të 
korrupsionit në institucionet publike (Deda, 2010: 284). Përderisa legjislacioni 
dytësor mbi prokurimin u përfundua tek në vitin 2009, kërkesat për miratimin 
e një legjislacioni të ri, në përputhje me direktivat e KE-së të përmendura më 
lart u finalizuan vetëm në gjysmën e dytë të vitit 2011. Presionet e bashkësisë 
ndërkombëtare dhe të shoqërisë civile në lidhje me mangësitë në legjislacionin 
e prokurimit dhe praktiken e tyre rezultuan me reforma të para. Kryeministri 
i Kosovës ka lëshuar një Udhëzim Administrativ Nr. 02/2010 në Maj të vitit 
2010, në të cilën ministrat u bënë palë nënshkruese e kontratave me vlerë 
të mesme dhe të lartë (Udhëzimi Admin. 2010), si rrjedhojë e kësaj, ata u 
bënë drejtpërsëdrejti përgjegjës për menaxhimin e prokurimit së bashku me 
Sekretarin e Përhershëm dhe departamentin e prokurimit. Korniza aktuale 
ligjore i klasifikon kontratat publike sipas vlerave të parashikuara: kontratat me 
vlerë të madhe,21 kontratat me vlerë mesatare,22 kontratat me vlerë të vogël23 
dhe kontratat me vlerë minimale24 (Ligji për Prokurim Publik: Neni 18.1). Ligji 
në mënyrë eksplicite kërkon qasje në informata në lidhje me kontratat publike. 

20    Për më shumë detaje shih raportin e OECD, 2009

21    Kontrata e furnizimit ose kontrata e shërbimeve, vlera e parashikuar e së cilës është e barabartë ose më e 
madhe se 100,000 €; kontrata për punë ose pronë të paluajtshme, e barabartë me ose më e madhe se 250,000 €

22    Kontrata e furnizimit ose kontrata e shërbimeve vlera e parashikuar e së cilës është e barabartë me 
ose më e madhe se 10,000 €, por më e vogël se 100,000 €; kontrata për punë ose pronë të paluajtshme, e 
barabartë me ose më e madhe se 10,000 €, por më e vogël se 250,000 €.

23     Kontratë publike vlera e së cilës është e barabartë ose më e madhe se 500 €, por më e vogël se 10,000 €.

24    Kontratë publike më e vogël se 500 € 
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Kjo tregon qartë se me kërkesën e palës së interesuar, autoriteti kontraktues do 
t’i sigurojë palës së interesuar një qasje direkte në gjitha të dhënat (Neni 9.1).25

Ligjet për FSK-në dhe PK-në nuk kanë dispozita të veçanta për procedurat 
e prokurimit që do të thotë se duhet të përputhet me Ligjin për Prokurim 
Publik të Kosovës. Megjithatë, Ligji për AKI ka një dispozitë që tregon se, “në 
rrethana të jashtëzakonshme relevante për punën e AKI, drejtori i AKI mund 
të shpenzojë fonde pavarësisht dispozitave ligjore në lidhje me shpenzimet e 
fondeve qeveritare” (Ligji mbi AKI: 42.1). Paragrafi tjetër thekson që në rast se 
ushtrohet ky pushtet, drejtori i AKI është i obliguar të informojë Kryeministrin 
brenda dyzet e tetë orëve (Neni 42.2). Këto dispozita bëjnë një përjashtim për 
AKI-në duke anashkaluar procedurat e rregullta të prokurimit në rast të ndonjë 
emergjence. Procedurat e hollësishme për shpenzimet emergjente nuk janë të 
përfshira në ligjin primar.

4.2.2. IMPLEMENTIMI

Vërehet një shkallë e caktuar e konfuzionit në lidhje me transparencën e 
tenderëve dhe ofertave të shpallura nga institucionet e sigurisë. Duke kontrolluar 
ueb faqen e MFSK, mund të kuptohet se shpallja e tenderëve, kontraktimi dhe 
ri-shpallja, si dhe të gjitha dokumentet janë në dispozicion të publikut (www.
mksf-ks.org). Ueb faqja duket të jetë aktualizuar me të dhënat përkatëse dhe 
procedurat në lidhje me prokurimin. Sipas zyrtarëve, dokumentet janë të qarta 
dhe bazohen në legjislacionin përkatës mbi prokurimin në Kosovë (Shala, 2010). 
Sa i përket PK, njoftimet janë gjithashtu në dispozicion të publikut, por vetëm 
për prokurimin në PK dhe kryesisht në ueb faqen e tyre (www.kosovopolice.
com). MPB nuk publikon asnjë aktivitet të prokurimit, duke përfshirë thirrjet 
për oferta në ueb faqen e saj. Në mënyrë të ngjashme, përderisa të dhënat 
e departamentit të emergjencave civile janë në ueb faqen e MPB, nuk ka 
informacion në dispozicion mbi ofertat e shpallura për qëllime të strukturave 
të emergjencës. AKI ende nuk ka një ueb faqe dhe aktivitetet e prokurimit nuk 
janë shpallur në ndonjë burim të hapur.

Megjithatë, shpalljet e bëra vetëm përmes faqeve të internetit mund të mos 

25    Në diskutimet e ekipit me drejtorin APP, nuk duket të ketë asnjë kërkesë nga ana e qytetarëve për tu 
qasur në kontratat dhe dokumentet e tenderit përveç operatorëve ekonomikë të cilët ishin të pakënaqur 
me fituesin e ofertës
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jenë të mjaftueshme për zbatimin e dispozitave të transparencës. Nuk ka të 
dhëna që tregojnë nëse shumica e ofertave janë botuar në gazetat ditore ose 
burime të tjera në mënyrë që të diversifikohen mundësitë e komunikimit për 
palët e interesuara për aplikim. Institucionet e sigurisë publikojnë rregullisht 
informacion mbi kontraktimin, anulimin e tenderëve apo thirrjet për dorëzimin 
e ofertave në faqen e KRPP (www.ks-gov.net/krpp). Megjithatë, ueb faqja nuk 
është aktualizuar rregullisht dhe publikimi për të gjitha autoritetet kontraktuese 
botohet përafërsisht tre muaj me vonesë.26 Përderisa kjo mund të ndodhë si 
rezultat i mungesës së kapaciteteve, kjo gjë i kufizon tutje palët e interesuara 
për të pasur qasje në kontratat publike në mënyrë efikase. Në anën tjetër, faqja e 
internetit të OSHP publikon rregullisht vendimet në rast se duhet bërë një rishikim 
i ofertave. Për qëllime të studimit, ekipi hulumtues zbuloi se OSHP ka botuar 
dymbëdhjetë vendime për rishikimin e kontratave nga prokurimi i institucioneve 
të sigurisë në një periudhë gjashtë mujore (1 Janar - 30 Qershor, 2010). Shtatë 
vendime janë bërë për MPB dhe pesë për MFSK (www.oshp-ks.info). 

Prokurimi njëburimor përbënë një nga problemet kryesore për prokurimin 
publik në Kosovë. Dhënia e tenderit për një kompani të vetme të “specializuar” 
në një shërbim të veçantë ose blerje, paraqet shqetësime serioze për shkak 
të shmangies së konkurrencës së hapur dhe mos-aplikimit të procedurave të 
rregullta të prokurimit. Shifrat e përgjithshme treguan se kalimi i tenderit nëpër 
procedurat njëburimore u rrit nga vetëm € 50 milion sa ishte në vitin 2008 në 
€ 164 milion në vitin 2009 (BE, 2009: 32) edhe pse ka shënuar një rënie të lehtë 
në vitin 2010 (BE, 2010: 36) dhe 2011. Kjo dëshmon një nga mangësitë kryesore 
të sistemit të prokurimit dhe me sa duket u anashkaluan qëllimisht procedurat 
e rregullta. Sa i përket institucioneve të sigurisë, ekipi hulumtues ka kërkuar 
të dhënat nga dy institucione të sigurisë (FSK dhe PK) në lidhje me zbatimin e 
procedurave jo-transparente dhe jo-konkurruese. Sipas të dhënave të ofruara 
nga APP për periudhën fiskale të vitit 2009, PK ka iniciuar  pesëmbëdhjetë 
kontrata duke përdorur vetëm tenderimin njëburimor për shumën prej 
892,167.46 €. FSK ka iniciuar shtatë kontrata në shumën prej 221,621.00 € 
(Baza e të dhënave të APP, 2010). Këto të dhëna nuk përfshijnë procedurat 
njëburimore të përdorura nga MPB, AKI apo ndonjë mekanizëm tjetër i sektorit 
të sigurisë. Megjithatë, sipas deklaratave të zyrtarëve të APP, këto shuma janë 
vetëm fonde të dedikuara dhe nuk do të thotë se PK dhe FSK i shpenzuan të 
gjithë shumën e dedikuar në prokurimet e vetme të tenderimit.

26    Me fjalë tjera në fillim të Shtatorit të vitit 2010 ekipi i QKSS kontrolloi ueb faqen e KRPP për kontratat e 
dhëna dhe figuronin vetëm njoftimet për kontraktimet deri më datën 31 Maj 2010
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Mund të ekzistojnë rastet kur institucionet e sigurisë zbatuan nenin e 
përjashtimeve, që tregon se nëse shpallja e tenderit ose kontratës është e 
dëmshme për sigurinë e Kosovës dhe qytetarëve të saj, autoriteti përkatës 
mund të klasifikojë tenderin (Ligji i Prokurimit, 2003: Neni. 3). Megjithatë, 
ligji mbi klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë u miratua në 
Qershor 2010, dhe hulumtimi zbuloi se Departamenti i Verifikimit të Sigurisë 
është themeluar në vitin 2011, por nuk ka qenë operacional deri në fund të 
2011, duke e bërë të pamundur të drejtën e institucioneve të sigurisë të 
klasifikojnë tenderët me anë të një sistemi të verifikimit. Ligji parasheh qartë se 
departamenti do të jetë autoriteti përfundimtar për të i siguruar institucioneve 
publike punonjës me certifikatë të lejes së sigurisë. 

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) në baza vjetore auditon MFSK dhe MPB. 
Sipas zyrtarëve të ZAP, rekomandimet e bëra për vitin financiar 2008 nuk u 
morën parasysh dhe nuk u zbatuan në vitet e ardhshme. Me fjalë të tjera, nga 
katërmbëdhjetë rekomandimet për përmirësimin e MPB dhe PK në vitin 2008, 
vetëm pesë janë marr në konsideratë (Mehmeti, 2010). Ngjashëm, MKSF nuk ka 
zbatuar rekomandimet e Raportit të Auditimit për vitin 2008 (Raporti i Auditimit, 
2010: 4). Bazuar në këtë, mund të përfundohet se rekomandimet dhe udhëzimet 
nga zyra e jashtme e auditimit nuk janë duke u zbatuar nga ana e institucioneve 
të sigurisë në Kosovë. Në parim, të dyja raportet për periudhën financiare 
2008 dhe 2009 theksojnë se auditimi rezultoi në opinion të pakualifikuar27 
ose me opinion të pakualifikuar me theksim të çështjes, që nënkupton se nuk 
ekzistonte ndonjë shkelje serioze e procedurave të prokurimit. Megjithatë, të 
dyja raportet e MPB dhe të MFSK treguan të metat e organizatave: shpallja e 
fituesit në mungesë të procedurave konkurruese, përzgjedhja e punonjësve që 
nuk plotësojnë kriteret, mungesa e regjistrimit të pasurive dhe mangësi të tjera 
(Raport i Auditimit, 2010: 4, 3). Në të vërtetë, rekomandimet e ZAP nuk janë 
ligjërisht të detyrueshme por duke pasur parasysh se ZAP është një institucion 
që buron nga Kushtetuta, zyrtarët qeveritar duhet të marrin në konsideratë 
këto rekomandime dhe të tregojnë angazhim në përmirësimin e performancës 
si një shenjë e vullnetit të mirë. 

27    Mendimi i Auditorit i një deklaratë financiare, të dhënë pa asnjë rezervë. Një opinion i tillë në thelb 
thotë se auditori ndjen se kompania ka ndjekur të gjitha rregullat e kontabilitetit në mënyrë të duhur dhe 
se raportet financiare janë një përfaqësim i saktë i gjendjes financiare të kompanisë. Për më tepër shih 
http://www.investorwords.com/5175/unqualified_opinion.html#ixzz0yAkiSK98 
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Kuvendi është një prej vëzhguesve të shpenzimeve me vlerë të lartë në sektorin 
e sigurisë. Përderisa dy komisione28 përkatëse janë të detyruara të shqyrtojë 
të gjitha projektet për shpenzimet e furnizimit që tejkalojnë shumën prej €  1 
milion, nuk ka të dhëna që evidentojnë punën e këtyre komisioneve deri tani. 
Në takimin e Komisionit të mëparshëm Parlamentar për FSK, një nga deputetët 
pranoi publikisht se për shkak të mungesës së ekspertizës (dhe ndoshta 
mungesës së gatishmërisë) nuk ka asnjë aktivitet nga parlamenti ose komisioni 
deri më sot në shqyrtimin e projekteve lidhur me FSK (Observimi i QKSS, 2010). 
Po ashtu nuk ka të dhëna për punën e Komisionit Parlamentar për Mbikëqyrjen 
e AKI në këtë drejtim (Observimi i QKSS, 2010).

4.2.3. KAPACITETET ADMINISTRATIVE DHE MENAXHUESE

Në përgjithësi ekzistojnë tre mekanizma të prokurimit publik: Komisioni 
Rregullator i Prokurimit Publik (KRPP), Trupi Mbikëqyrës i Prokurimit Publik (TMPP), 
dhe Agjencia e Prokurimit Publik. Detyrat kryesore të  KRPP-së janë monitorimi, 
mbikëqyrja dhe interpretimi ligjor. Monitorimi bëhet me rastin e nënshkrimit 
të kontratave, dhe ato nuk e përfshijnë edhe fazën e implementimit të saj (BE 
2009:31). Trupi Mbikëqyrës i Prokurimit (TMP) është themeluar në gusht të vitit 
2008, si një organ pothuajse-gjyqësor me një mandat për të shqyrtuar ankesat e 
paraqitura nga operatorët ekonomikë, ku bëhet shqyrtimi i ankesave në rast se 
ata kanë qenë të dëmtuar nga autoritetet kontraktuese (OECD, 2009: 2). Agjencia 
e Prokurimit Publik (APP) shërben si institucion për të mbrojtur dhe  siguruar 
zbatimin e procedurave të prokurimit. Megjithatë, këto organe janë kritikuar 
gjerësisht për mungesën e efikasiteti në mbikëqyrjen e shkeljeve  në procedurat e 
prokurimit publik në Kosovë. Bazuar në informatat nga zyrtarët, këto mekanizma 
nuk kanë numër të mjaftueshëm të zyrtarëve për implementimin e mandatit të 
tyre (Raci 2010). Kapacitetet administrative vazhdojnë të jenë të dobëta, edhe 
për shkak të lëvizjeve të mëdha të zyrtarëve si në nivelin qendror dhe atë lokal 
(EU, 2009:32). Trajnimet të cilat ofrohen për zyrtarët e prokurimit publik nuk janë 
të mjaftueshme, si dhe trajnimet që nga viti 2009 bëhen në pajtim me ligjin e 
aplikueshëm (EU, 2009:32)
Institucionet e sektorit të sigurisë kanë konsoliduar njësitet e prokurimit publik, 
si dhe kanë rekrutuar zyrtarë për prokurimin publik. MPB ka Departamentin 
për Prokurim Publik të organizuar në dy divizione: Divizioni për Mallra dhe 

28    Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë (Këshilli i Sigurisë së 
Kosovës, Policia, Strukturat Emergjente, FSK) dhe Komisioni për Mbikëqyrjen e Inteligjencës (AKI)
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Shërbime dhe Divizioni për Punësim dhe Konsulecë (www.mpb-ks.org). Policia 
e Kosovës gjithashtu e ka departamentin e prokurimit. Sa i përket mekanizmave 
të kontrollit të brendshëm, MPB dhe PK kanë themeluar Njësinë për Auditim të 
Brendshëm, (NjAB). Përderisa raporti i auditimi i ZAGJ për vitin 2009 evidenton 
pasqyrat financiare të MPB dhe PK së bashku, dhe raporti konkludon se NjAB 
ka kompletuar 100% planin e saj të punës, ndonëse performanca e Njësisë së 
Auditimit të Brendshëm të MPB-së nuk është nivelin e dëshirueshëm.(ZAGJ, 
2010: 20).29 

Me fjalë tjera, njësia e auditimit të PK e ka kompletuar stafin e saj, ndërsa njësia 
e auditimit të brendshëm e MPB ka emëruar vetëm drejtorin e saj (ZAGJ, 2010).
FSK në strukturën e saj përfshinë Departamentin e Prokurimit dhe Kontraktimit 
i cili përbëhet nga 6 zyrtarë civil dhe një të uniformuar (www.mksf.org). Kjo 
përbërje tregon dominimin e zyrtarëve civil në këtë departament dhe është 
në tërësi në përputhje me kontrollin civil. Gjithashtu sipas planifikimit të saj 
kërkohet themelimi i njësisë për auditim të brendshëm. Duke konsideruar se 
raporti i ZAGJ për vitin financiar  2009, ka  theksuar dobësitë në konsolidimin 
e njësisë  së auditimit të brendshëm (ZAGJ, 2010 :4), kjo e fundit arriti në 
përfundim se mekanizmat  e  kontrollit të brendshëm brenda MFSK nuk kanë 
qenë aktive dhe efikase në kontrollimin e aktiviteteve të prokurimit në FSK 
(2010: 15).  Për më shumë, raporti evidentoi  se njësia e auditimit të brendshëm 
ka të punësuar vetëm një auditor dhe nuk arrin të ushtroj asnjë nga aktivitetet 
e kontrollit të brendshëm për gjithë periudhën e vitit 2009.

Vlerësimi i funksioneve të brendshme të  AKI-së kondiderohet i pamundur 
sepse të dhënat e saja si dhe strukturat janë të fshehta. Megjithatë, mund të 
supozohet për ekzistencën e departamentit për prokurimin dhe çka është më 
e rëndësishmja, emërimi i Inspektorit të Përgjithshëm të AKI-së, dhe njëra ndër 
detyrat e tij do të jetë edhe kontrolli i brendshëm financiar për aktivitetet e 
AKI, të cilat duhet të raportohen tek Drejtori i AKI dhe Kryeministri njëkohësisht 
(Ligji AKI, 2008: Art. 10.4). Zyra e auditorit të përgjithshëm ende nuk ka audituar 
pasqyrat financiare të AKI-së. 

29    Zyra e Auditorit te Përgjithshëm prej vitit 2009 bënë auditimin e MPB dhe PK bashkërisht edhe pse këto 
janë autoritete të ndara kontraktuese.
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4.2.4. VLERAT

Në përgjithësi prokurimi publik mbetet fusha më problematike për shkak të 
abuzimit  me fondet publike. Njëra ndër sfidat kryesore në prokurimin publik 
është se zyrtarët përgjegjës janë në pozitë të pa-lakmueshme për shkak 
të presioneve politike të nënshkrimit të kontratave ose të manipulimit të 
vendimeve të prokurimit (IKS, 2010: 40). Disa nga zyrtarët e prokurimit publik 
janë zëvendësuar me persona të pakualifikuar ose me kualifikim irelevant, më së 
shumti të ndikuar nga përkatësia politike  (YIHR, 2010:5). Praktikat për prokurim 
njëburimor në Kosovë kanë lënë mundësinë për të favorizuar kompanitë që 
mund të kenë ndikuar zyrtarët e prokurimit. Rastet ku EULEX-i dhe Prokuroria 
Speciale e Kosovës janë duke hetuar korruptimin e zyrtarëve në sistemin e 
prokurimit rrisin nivelin e mosbesimit në performancën e prokurimit publik në 
Kosovë. Prokurimi dhe procedurat tenderuese janë pjesërisht transparente, dhe 
disa prej tyre nuk janë të shpallura  gjë që përbën një shkelje të drejtpërdrejtë 
të Ligjit mbi Prokurimin Publik. Sipas hulumtimit vërehet se disa nga fituesit e 
tenderëve janë ofertuesit më të shtrenjtë, (YIHR, 2010:40) dhe paraqesin një 
shqetësim serioz për sistemin e prokurimit në Kosovë. 

Në lidhje me sektorin e sigurisë, supozimet për shkelje të procedurave të 
prokurimit deri më tani janë vërtetuar. Në veçanti, rezultatet e raportit të ZAGJ 
për 2008-2011 për keq-menaxhim të prokurimit në PK dhe FSK-së reflektojnë 
një praktikë të keqe të zbatimit të procedurave të rregullta të prokurimit publik.

4.3. rekoMAndiMet

Në lidhje me transparencën buxhetore:
•	 Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës duhet të zhvillojë një plan real të 

planifikimit të buxhetit  për t’ju shmangur nivelit të ulët të shpenzimeve 
•	 Seancat e shqyrtimit të propozimit të buxhetit duhet të jenë transparente 

dhe të shpallen më kohë, në mënyrë që të mund të marrin pjesë palët e 
interesuara

•	 Komisionet relevante parlamentare duhet të fillojnë më rishikimin e 
projekteve që kalojnë vlerën € 1.000.000 në Polici,  Forcën e Sigurisë dhe 
Agjencinë e Inteligjencës

•	 Institucionet e sigurisë duhet menjëherë të fillojnë me konsolidimin 
e njësive të  kontrollit dhe auditimit  të brendshëm, me qëllim që të 
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përmirësohet efikasiteti dhe efektiviteti në shqyrtimin e menaxhimit 
financiar dhe të prokurimit në këto institucione;

Në lidhje më transparencën e prokurimit:
•	 Në përgjithësi Qeveria e Kosovës, dhe veçanërisht institucionet e  sigurisë  

duhet të zvogëlojnë tenderimet një-burimore dhe duhet shmangur 
aplikimit të procedurave të  mbyllura të tenderimit:

•	  Zyrtarët e prokurimit, nuk duhet të jenë të ndikuar nga presionet politike, 
dhe  nuk duhet të ndikohen nga grupet e veçanta të interesit duke e 
ruajtur pavarësinë e tyre. 

•	 Institucionet e Sigurisë duhet të sigurojnë që shpalljet për oferta të 
publikohen në gazeta dhe mekanizma tjerë të komunikimit për të rritur 
transparencën e saj. 

•	 Pasqyrat Financiare të AKI-së duhet të auditohen nga Zyra e Auditorit të 
Përgjithshëm sa më parë që është ë mundur; 

•	 Organizimi i buxhetit nga sektori i sigurisë urgjentisht duhet të marrë në 
konsideratë rekomandimet e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm për vitet 
paraprake të auditimit. 
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                TRANSPARENCA E    
           PËRGJITHSHME 
                     

                       PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Transparenca e institucioneve publike në Kosovë është e kufizuar dhe larg 
praktikave më të mira Evropiane. Shumë raporte të organizatave ndërkombëtare 
dhe vendore vazhdimisht kritikojnë qasjen konservatore të qeverisë në 
refuzimin e shpalosjes së dokumenteve të caktuara zyrtare. Tendenca për t’iu 
referuar një dokumenti si i “klasifikuar” u zhvillua në kundërshtim me ligjin për 
Informacionet e Klasifikuara duke pasur parasysh që ky ligj nuk ka filluar të 
zbatohet ende. Lidhur me sektorin e sigurisë, rezultatet treguan se policia ishte 
më efikase në përgjigje të kërkesës për qasje në dokumente zyrtare, ndërsa nuk 
ka të dhëna të konsiderueshme për gjendjen në Forcën e Sigurisë së Kosovës 
(FSK) dhe as Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI) pasi këto institucione 
janë në proces të konsolidimit. Ka kapacitete të kufizuara administrative 
në institucioneve publike dhe në përgjithësi, Ligji i tanishëm për Qasje në 
Dokumentet Publike zbatohet vetëm pjesërisht. 

Kushtetuta garanton të drejtën për qasje në dokumentet zyrtare; po ashtu 
thekson të drejtën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe shqyrton nevojën 
për klasifikimin e informacioneve që kërkojnë rregullimin me legjislacion të 
veçantë. Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është aprovuar në Prill të 
vitit 2010 dhe implementimi është ende në një fazë e hershme të zhvillimit. Ka 
mungesë të vetëdijesimit të qytetarëve për të drejtën e mbrojtjes së privatësisë.
   

5.1. qAsjA në dokuMentet ZYrtAre

5.1.1. LEGJISLACIONI

Kushtetuta qartazi definon të drejtat e të gjithë qytetarëve për qasje në 
dokumentet zyrtare.  Neni  41 garanton të drejtën për qasje në informacione 

5
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publike, ku përjashtim bëjnë vetëm rastet kur informacioni i tillë ligjërisht është 
cilësuar si i klasifikuar (Kushtetuta 2008). Ligji i ri për Qasje në Dokumentet 
Publike (LQDP) është miratuar duke i siguruar secilit person qoftë ai fizik apo 
juridik dhe pa iu nënshtruar kurrfarë diskriminimit në çfarëdo baze qoftë ai, 
që,të kenë qasje sipas kërkesës në dokumentet e mbajtura, të hartuara apo 
të pranuara nga ana e institucioneve publike (Ligji për Qasje në Dokumentet 
Publike – LQDP, 2010) Ky ligj përcakton që të gjitha institucionet publike janë 
të detyruara të krijojnë zyra për marrëdhënie me publikun, përgjegjëse për 
të pranuar dhe vlerësuar veçmas çdo kërkesë të paraqitur nga parashtruesit e 
kërkesave30 për qasje në dokumentet zyrtare. Në rast se informacioni i kërkuar 
është në dispozicion të publikut, Zyra për Marrëdhënie me Publikun është 
përgjegjëse për të përgatitur të gjitha dokumentet e kërkuara në përputhje me 
kërkesën e parashtruesit, duke respektuar procedurat e rregulluar me LQDP. 
Sipas nenit 12 të LQDP çdo refuzim i kërkesës për tu qasur në dokumentet 
zyrtar duhet të arsyetohet në mënyrë proporcionale. Refuzimi i kërkesës mund 
të ndodhë vetëm nëse ka argument të fortë që rrjedhja e informacionit mund 
të kërcënojë drejtpërdrejtë sigurinë kombëtare, politikën e jashtme të shtetit, 
politikën ekonomike dhe monetare të shtetit ose/dhe sigurinë publike.

Çdo dokument i cili ka një disponueshmëri të kufizuar ose jo publike duhet të 
futet në kategori përkatëse, ashtu siç është  paraparë me Ligjin për Klasifikimin 
e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë (LKIVS), i cili është miratuar gjatë 
vitin 2010 (LKIVS: 2010). Ligji i obligon institucionet shtetërore që të publikojë 
raportin vjetor lidhur me aktivitetet e tyre (Ligji mbi Qasjen në Dokumentet 
Publike, Neni 20).. Sipas ligjit, kërkesat për qasje në dokumente duhet të 
trajtohen nga institucioni publik i cili zotërojnë atë dokument. Autoriteti 
publik është i detyruar që në afat prej shtatë (7) ditësh nga dita e regjistrimi i 
kërkesës, të lëshojë vendimin, qoftë nëpërmjet lejimit të qasjes në dokumentet 
e kërkuara, ose duke iu ofruar atyre me shkrim përgjigjen  negative e cila 
gjithashtu duhet të përmbaj arsyet për refuzimin e plotë apo të pjesshëm 
të kërkesës (Ligji për Qasje në Dokumentet Publike: 2010). Ligji gjithashtu 
thekson se në rast të përgjigjes negative, autoriteti në fjalë është i detyruar 
të informojë parashtruesin e kërkesave se cilët janë mekanizmat e ankesës 
të cilët mund të vihen në dispozicion të tyre. Ankuesit kanë në dispozicion 
pesëmbëdhjetë (15) ditë për të paraqitur ankesat e tyre që të kërkojnë 
rishikimin e vendimit. Nëse edhe në shkallën e dytë parashtruesit dështon në 

30    Kërkesat për qasje në informacionet e klasifikuara mund të paraqiten nga shoqëria civile, media, aka-
demikët apo palët tjera të interesuara.
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marrjen e lejes për qasje në dokumentin e caktuar publik, më pas ata mund të 
iniciojë procedurën vetëm nëpërmjet mekanizmave të tjerë të ankimit siç janë 
Institucioni i Ombudspersonit apo gjykatat kompetente, gjithnjë në përputhje 
me legjislacionin në fuqi (Po aty: Neni 9). 

5.1.2. IMPLEMENTIMI

Transparenca e institucioneve publike është në nivele bazike, ndërsa qeveria 
është kritikuar ndjeshëm për jo-transparencën e treguar, sidomos në çështjet 
e rëndësisë strategjike. Ndërkohë, kjo çështje vazhdimisht është ngritur nga 
aktivistët e shoqërisë civile dhe në veçanti gazetarët të cilët janë kategoritë 
më të prekura nga kjo dukuri. Si shembull ilustrativ i kësaj mund të marrim 
raportin gjithëpërfshirës të një organizate vendore, në të cilin theksohet mos-
implementimi i legjislacionit ekzistues duke theksuar që gazetarët nuk mund 
të marrin pothuajse kurrfarë informate në lidhje me vendimet në marra nga 
ana e organeve qeverisëse si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal edhe 
pse jemi dëshmitarë se aktiviteti i organeve vendimmarrëse është në rritje e 
sipër (YIHR 2010: 24). Madje ky raport edhe figurativisht shpjegon se në shumë 
raste pyetjet dhe email-at që ju dërgohen aktorëve të institucioneve publike në 
masë të madhe ballafaqohen me “murin e heshtjes”. 

Sa i përket sektorit të sigurisë, Policia e Kosovës është konsideruar si një 
institucion i cili kryesisht i është përgjigjur pozitivisht kërkesave për qasje në 
informacione. Mirëpo, situata ndryshon nga rasti në rast, ku në rastet e cilësuara 
si të “ndjeshmërisë së lartë” qasja nuk është e mundur. Dy institucionet tjera 
të sigurisë, Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe Agjencia e Kosovës për 
Inteligjencë (AKI) janë në proces të konsolidimit, kështu që kërkesat fillestare 
të gazetarëve dhe aktivistëve të shoqërisë civile për tu informuar në lidhje me 
progresin e arritur nga ana e këtyre institucioneve deri më tani në masë të madhe 
janë dekurajuar. Kjo vjen si rezultat i komunikimit të kufizuar dhe hezitimit të 
zyrtarëve të këtyre institucioneve të ndajnë informacionet me publikun.31 Është 
shqetësuese që në shumë raste informacionet ruhen nga publiku jo sepse janë 
të klasifikuara siç është e përcaktuar me Ligjin për Informacionet e Klasifikuara 
por kryesisht për shkak të paragjykimit subjektiv të zyrtarëve të caktuar. Në 
fakt mungesës së vullneteve subjektive i nënshtrohet në masë madhe edhe 

31    Për të ilustruar këtë, në diskutimet e QKSS me gazetarët, shumë ankesa janë venë në pah për mungesën 
e qasjes transparente të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë.  
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informacione të cilat sipas ligjit janë të disponueshe për publikun, e që në 
fakt, bazuar në legjislacionin përkatës, informacionet e tilla madje do duhej të 
publikoheshin në ueb faqet e tyre zyrtare.

Sa i përket deklarimeve të agjencive mbikëqyrëse, Ombudspersoni në raportin 
vjetor 2007 – 2008, ka raportuar rreth 35 raste të ankesave të ngritura kundër PK, 
përderisa gjatë periudhës 2008 dhe 2010 janë parashtruar gjithsej vetëm tetë 
ankesa. Deri me tani vetëm një ankesë është parashtruar kundër FSK, përderisa 
deri në vitin 2011 nuk ka ankesa kundër AKI (Raporti i QKSS, 2010: 96). Ankesat 
e parashtruara kundër PK kryesisht janë përqendruar në përdorimin e tepërt 
të forcës nga policia, abuzimet dhe maltretimet nga ana e zyrtarëve policor 
megjithëse deri më tani nuk është regjistruar asnjë ankesë për shkeljen e të 
drejtave për qasje në dokumentet publike. Zyra e Ombudspersonit ka pranuar 
se mungesa e vetëdijesimi sa i përket të drejtave të qytetarëve për të pasur 
qasje të pakufizuar në dokumentet publike është një prej faktorëve kryesor 
që ndikojnë në numrin kaq të ulët të ankesave të qytetarëve të drejtuara 
Institucionit të Ombudspersonit (Raporti i Ombudspersonit, 2010: 44)

5.1.3. KAPACITETET ADMINISTRATIVE DHE MENAXHUESE

Në Kosovë institucionet e sigurisë kanë kapacitete të pamjaftueshme 
administrative për të ju mundësuar atyre që të marrin në konsideratë kërkesat 
e palëve të interesuara për qasje në dokumentet zyrtare. Policia e Kosovës dhe 
Forca e Sigurisë së Kosovës kanë të themeluara Njësitë për të Drejta të Njeriut 
të cilat merren me shqyrtimin e kërkesave për qasje në të dhënat zyrtare. 
Gjithashtu, buxheti i ndarë për institucionin Ombudspersonit është mjaft i 
ulët dhe ky institucion nuk ka burime të mjaftueshme njerëzore të që mund 
t’i trajtojë ankesat e llojllojshme për shkeljet e mundshme të ligjit nga ana e 
zyrtarë të institucioneve publike (Vula, 2010). Po ashtu, Zyra e Ombudspersonit 
nuk mund të veprojë përtej asaj që të kërkoj arsyet për refuzimin e kërkesës 
së parashtruar apo prolongimit të saj na ana e institucioneve publike (Vula, 
2010). Burimet e pamjaftueshme njerëzore, pagat e ulëta, mungesa e 
kushteve të duhura të punës dhe buxheti shumë i kufizuar janë faktorët tjerë 
që ndikojnë negativisht në funksionimin e Institucionit të Ombudspersonit 
(QKSS Raporti, 2010: 97) Përkundër aktiviteteve në rritje, buxheti i Institucionit 
të Ombudspersonit është reduktuar çdo vit, të paktën sipas përfaqësuesve të 
Institucionit të Ombudspersonit (Jashari, 2010).
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Përveç kapaciteteve të kufizuara të institucioneve të pavarura shtetërore, edhe 
qeveria dhe sektori publik në përgjithësi kanë mungesë të burimeve njerëzore, 
e si rezultat një pjese të madhe të institucioneve publike iu mungon efikasiteti 
i duhur për të ju përgjigjur me kohë kërkesave të parashtruara për qasje në 
dokumente zyrtare duke respektuar afatin ligjor në përgjithësi. Po ashtu,  Ligji 
për Qasje në Dokumente Zyrtare deri më tani vetëm pjesërisht është zbatuar 
(Raporti i BE për Kosovën 2009: 43).

5.1.4. VLERAT

Shtypi ditor vazhdimisht ka kritikuar qasjen e qeverisë duke theksuar mungesën 
e transparencës nga ana e zyrtarëve të qeverisë. Në veçanti, lidhur me disa 
çështje me rëndësi vendimtare, qeveria ngurroi t’i zbulonte kontratat e bëra 
me kompani të mëdha - siç janë ato për ndërtimin e rrugëve apo procesin 
e privatizimit të aseteve publike (Ahmeti 2010). Kurse sa i përket sektorit 
të sigurisë, në veçanti vlen të përmendet ngurrimi i institucioneve për të 
shpërndarë Strategjinë e Sigurisë së Kosovës nga ana e Sekretariatit të Këshillit 
të Sigurisë së Kosovës (KSK), por jo vetëm kaq.32 Në përgjithësi, vetëdija për të 
ofruar qasje në dokumentet zyrtare është ngritur brenda administratës publike 
e cila megjithatë ende ndodhet në fazën e hershme të zhvillimit. Në veçanti, 
mungesa e vetëdijes për të drejtat e qytetarëve për qasje në dokumentet 
zyrtare ngre një çështje shqetësuese. Qytetarët duket të mos jenë të informuar 
me mekanizmat për ankesa e sidomos me rolin e Ombudspersonit. 

5.2. MBrojtjA e të dhënAve PesronAle

5.2.1. LEGJISLACIONI

Në përgjithësi, janë të përcaktuara qartë dispozitat kushtetuese të cilat 
garantojnë të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale, si një e drejtë 
themelore e qytetarëve të Kosovës (Kushtetuta 2008: Neni 36). Ligji për 
mbrojtjen e të dhënave personale është miratuar në vitin 2010 pas përpjekjeve 
të gjata për ta hartuar dhe zhvilluar atë. Ky ligj është hartuar fillimisht nga MPB 
e cila ka qenë edhe sponzoruesja e tij, ndërsa më pas drafti iu është nënshtruar 

32    Bazuar në imputet e  QKSS-se  te marra nga përfaqësuesit e organizatave joqeveritare dhe gazetarët 
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shqyrtimeve nga ana e  deputetëve të cilët në detaje kanë shqyrtuar dispozitat 
e tij si dhe implikime e mundshme financiare të këtij draf-ligjit. Ndërkohë, Ligji 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale u aprovua nga Kuvendi i Kosovës në Prill 
të vitit 2010. Si pjesë e parakushteve të nevojshme për integrime evropiane, ky 
ligj është miratuar në përputhje të plotë me Direktivën e KE 95/46, ndërkohë 
që qeveria e ka konsideruar implementimin e këtë ligj si një nga prioritete e 
saja. Ligji parasheh krijimin e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale përgjegjëse për mbikëqyrjen e agjencive publike si dhe ndërmarrjet 
private. Agjencia u themelua në Qershor të vitit  2011, ku  Kuvendi i Kosovës 
me votimin e listës së pesë mbikëqyrësve shtetëror themeloi Agjencisinë  
Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.33 

5.2.2. IMPLEMENTIMI

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Kosovë (LMDhP) u miratua qysh 
në Prill 2010, mirëpo menjëherë kishte hasur pengesa në zbatim (Raporti i BE-
së për Kosovën 2009: 49). Kriza parlamentare që ndodhi në Kosovë në fund 
të vitit 2010 pati rol të rëndësishëm në zgjatjen e procesit të zbatimit të ligjit. 
Krijimi i Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AShMDhP) 
u themelua me pothuajse një vit vonesë. Brenda kësaj periudhe qeveria nuk 
ka kryer asnjë fushatë në terren për të informuar qytetarët lidhur me të drejtat 
e tyre në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale që rrjedhin nga ligji i 
posa-miratuar. Përkundrazi, gjatë kësaj kohe qeveria kishte filluar disa procese 
shumë të rëndësishme të grumbullimit e të dhënave si: Regjistrimi i Popullsisë 
dhe Regjistrimi i Përdoruesve të Numrave Mobil pa marrë në konsideratë fare 
Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, gjë që kishte shqetësuar qytetarët 
e Kosovës.
Në anën tjetër, mund të thuhet se ka kaluar një periudhë relativisht e shkurtër 
për të pritur ndonjë rezultat të matshëm nga ana AShMDhP. Andaj fusha e 
mbrojtjes së të dhënave personale vazhdon të mbetet në hapat fillestare të 
garantimit të saj. Vërehet ende një mungesë e madhe e vetëdijes në mesin e 
zyrtarëve publik dhe ndërmarrjeve private sa i përket nivelit të mbrojtjes së të 
dhënave personale si dhe për procedurat e mbledhjes dhe procedimit të këtyre 
të dhënave.

33    Të gjitha institucionet/kompanitë private që kanë më shumë se 100 punonjës do të duhej të përpuno-
nin e të dhënat sipas këtij ligji. Për më shumë detaje shihni Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në 
Kosovë (2010).
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5.2.3. KAPACITETET ADMINISTRATIVE

Për momentin, kapacitetet administrative të Agjencisë Shtetërore janë mjaft 
të ulëta. Përveç  pesë Mbikëqyrësve Shtetëror të AShMDhP, agjencia ka arritur 
të rekrutoj një staf mjaftë të kufizuar mbështetës. Për shkak të kapaciteteve 
të kufizuara financiare të Buxhetit të Kosovës agjencia po përballet me limite 
financiare. Duke pasur parasysh mungesën ekzistuese të ekspertizës, në këtë 
fushë pritej të ketë zhvillim të kapaciteteve duke filluar nga zeroja porse në 
kushtet e tanishme ngritja e kapaciteteve mund të jetë e vështirë si rezultat 
i buxhetit të vogël që ka në dispozicion kjo agjenci si dhe vetëdijen e dobët 
institucionale në përgjithësi lidhur me rëndësinë e madhe që ka ky institucion.

5.2.4. VLERAT

Duke pasur parasysh trashëgiminë e sisteme totalitare nga e kaluara, ka 
kuptueshmëri të vogël në lidhje me rëndësinë që paraqet mbrojtja e të 
dhënave personale.  Si ligji ashtu edhe koncepti i mbrojtjes së këtyre të dhënave 
janë dukuri mjaft të reja për kosovarët dhe nevojitet kohë më e gjatë për tu 
mishëruar me to. Edhe pse ligji zyrtarisht është hartuar nga departamenti ligjor 
i Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), roli i ekspertëve ligjor vendor ishte 
më tepër simbolik se sa substancial (QKSS, 2010: Observim). Andaj ekzistimi i 
një fenomeni të tillë ku zyrtarëve vendor i mungon ekspertiza në këtë fushë 
mundet të shkaktojë vështirësi për të kuptuar konceptin e mbrojtjes së 
privatësisë dhe si rrjedhojë mund  të shkaktoj vështirësi gjatë zbatimit të ligjit 
sidomos në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme. 

5.3. ruAjtjA e inForMACioneve të klAsiFikuArA

5.3.1. LEGJISLACIONI

Kushtetuta i referohet sekreteve shtetërore dhe klasifikimit të informacioneve, 
zbulimi i paautorizuar i të cilave mund ta cenon sigurinë shtetërore. Ligji për 
Klasifikimin e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë (LKIVS)   është aprovuar 
nga Kuvendi i Kosovës në Qershor të vitit 2010. Ligji është mjaft i rëndësishëm, 
duke pasur parasysh konsolidimin e institucioneve, sidomos në sektorin e 
sigurisë. Ai pritet të rregullojë klasifikimin e informacioneve, duke u bazuar 
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në katër nivele: Top Sekret, Sekret, Konfidencale dhe Kufizuar. Implementimi i 
këtij ligji kërkon po ashtu nxjerrjen e legjislacionit sekondar më të detajuar mbi 
sigurinë dhe qarkullimin e informacioneve të klasifikuara. Para miratimit të këtij 
ligji, ekzistonte një dispozitë mjaft e  paqartë e cila aludonte në klasifikimin e 
informacioneve nga autoritetet qeveritare e cila ishte  në kuadër të Ligjit për 
Qasje në Dokumente Publike (Ligji, 2003: Neni 8). Aty nuk parashiheshin nivelet 
e klasifikimit dhe as procedurat. Me fjalë të tjera, korniza ligjore për mbrojtjen e 
informacionit të klasifikuar ishte e pamjaftueshme.

Procedura për klasifikimin e informacionit apo qasjen në informacionin e 
klasifikuar kërkon që personi në fjalë së pari duhet t’i nënshtrohet procesit të  
verifikimit të besueshmërisë për ç’gjë organ kompetent është Departamenti 
për Verifikimin  e Sigurisë. Megjithëse ky Departament ndodhet në kuadër të 
strukturës organizative të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, fillimisht ideja 
ishte që për një punë të tillë të krijohej një mekanizëm komplet i pavarur. Sipas 
ligjit kohëzgjatja e procesit për dhënien e certifikatës për verifikimin e sigurisë 
kushtëzohet nga niveli i klasifikimit, e që mund të zgjat nga 6 muaj maksimum 
për informacion e klasifikuara si konfidencial ose i limituara, deri në 9 muaj 
për ata të quajtur sekret ose tepër sekret. Përveç rregullimit të përgjithshëm 
të kësaj fushe, ligji rregullon edhe procedurat për dhënien e të drejtave të 
përkohshme apo të jashtëzakonshme për parashtruesit e kërkesave për qasje 
në informacione të klasifikuara.

5.3.2. IMPLEMENTIMI

Në përgjithësi, që nga periudha e pas përfundimit të luftës në Kosovë, nuk ka 
pasur mënyra të klasifikimit të informacioneve nga ana e Qeverisë së Kosovës. 
Mungesa e ligjit ka bërë të pamundur zbatimin e procedurave, edhe pse 
gjithsesi nuk mund të përjashtohet mundësia që Qeveria të ketë miratuar 
masa të njëanshme interne për atë që mund të quhet “vetë- klasifikim” të 
informacioneve, zbulimi i paautorizuar i të cilave mund të shkaktonte dëme të 
jashtëzakonshme ndaj interesave politike, ekonomike si dhe gjendjes së sigurisë 
në Kosovë. Por një gjë e tillë mund të jetë bazuar edhe vetëm në dispozitat e 
paqarta të Ligjit për Qasje në Dokumentet Publike. Megjithatë pavarësisht se 
mungonte legjislacioni përkatës, zyrtarë institucional prapë gjetën hapësirë që 
justifikonin dhe të refuzonin një numër të madh të kërkesave të gazetarëve dhe 
duke u arsyetuar se ato dokumente janë zyrtare dhe duke i vendosur ato nën 
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ombrellën e dokumenteve të quajtura nga ta si sekrete. Ndërsa që nga nxjerrja e 
ligjit, parimisht kërkesa për qasje në të dhënat publike mund të refuzohet vetëm 
nëse kërkesa nuk është e qartë dhe e kuptueshme, dhe nëse informacioni në të 
cilin dëshironi të keni qasje  është i kufizuar me ligj si informacion i klasifikuar.

5.3.3. KAPACITETET ADMINISTRATIVE DHE MENAXHUESE

Kapacitetet administrative dhe menaxhuese të thirrura për zbatimin e Ligjit mbi 
Klasifikimin e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë janë mjaft të kufizuara. 
Sipas ligjit, departamenti për verifikimin e sigurisë do duhej të vepronte në 
mënyrë të pavarur, megjithatë më pas autoritetet përkatës kishin vendosur 
që këtë Departament ta vendosin nën strukturat e Agjencisë së Kosovës 
për Inteligjencë. Siç e cekëm më lartë mandati i këtij departamenti është të 
kryejë verifikimin e integritetit personal të zyrtarëve të propozuar, me qëllim 
që t’i pajisë ata me certifikatë të sigurisë. Individët e zgjedhur më pas lejohen 
të bëjnë klasifikimin e informacionit gjithnjë duke u bazuar në certifikatën e 
marrë. Barra financiare e ligjit fillimisht pritet të jetë e lartë pasi që është e qartë 
se kërkon investime të vazhdueshme në trajnimin e personelit dhe zyrtarëve të 
tjerë relevant në këtë fushë. Në këtë fazë, nuk ka ndonjë informacion që tregon 
se janë duke u zhvilluar trajnime në lidhje me klasifikimin e informacionit. 
Sipas burimeve të disponueshme, deri në fund të vitit 2011 konsolidimi i këtij 
departamenti gjendej ende në fazën fillestare të tij.

5.3.4. VLERAT

Mungesa e traditës në klasifikimin e informacioneve të bazuar në ligj dhe 
procedura krijon vështirësi në vlerësimin e vlerave në këtë drejtim. Megjithatë, 
hulumtimi tregon se implikimet në klasifikimin e informacioneve kanë një 
dimension më negativ, duke pasur parasysh qasjen konservatore të zyrtarëve 
të caktuar dhe tendencën në mos zbulimin e disa dokumenteve zyrtare.
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5.4. rekoMAndiMet

Në lidhje me Qasjen në Dokumentet Zyrtare:
•	 Administrata publike në përgjithësi dhe institucionet e sigurisë në veçanti 

duhet të fillojnë implementimin e Ligjit për Qasjen në Dokumentet 
Publike (2010);

•	 Institucionet e Sigurisë duhet të shmangin refuzimin e qasjes në 
dokumentet zyrtare nën arsyetimin e mbrojtjes së ‘sigurisë shtetërore 
dhe publike’ përveç nëse dokumenti në fjalë është ligjërisht i klasifikuar;

Në lidhje me Mbrojtjen e të Dhënave Personale:
•	 Institucionet e sigurisë duhet të krijojnë procedurat për sigurimin e 

mbrojtjes së të dhënave personale në mënyrë të duhur dhe në përputhje 
me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Kosovë (2010);

Në lidhje me Informacionet e Klasifikuara:
•	 Institucionet e sigurisë duhet menjëherë të punojnë në konsolidimin e 

sistemit për klasifikimin e dokumenteve dhe verifikimin në përputhje me 
Ligjin e Klasifikimit të Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë (2010);
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              PËRFAQËSMI I GRUAS   
          DHE MINORITETEVE  
          NË SEKTORIN E 
          SIGURISË
                     PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Pavarësisht vështirësive të paraqitura në krijimin e një niveli të kënaqshëm të 
diversitetit në sektorin publik, institucionet e Kosovës kanë përparuar dukshëm 
në krijimin e mjedisi relativisht të përshtatshëm për grupet potencialisht 
të margjinalizuara si: komunitetet pakicë, përfaqësimin gjinor, bashkësitë 
religjioze dhe grupe e tjera.

E gjithë korniza ligjore që mbulon legjislacionin e sektorit publik (duke përfshirë 
edhe legjislacionin e sektorit të sigurisë) i rregullon në mënyrë të kënaqshme 
të drejtat e barabarta dhe përfaqësimin e të gjitha grupeve potencialisht të 
margjinalizuara në Kosovë. Pothuajse të gjitha konventat ndërkombëtare dhe 
rajonale në lidhje me përfaqësimin dhe diversitetin gjinor, etnik, kulturor, etj 
janë inkorporuar në legjislacioni vendor. Po ashtu janë organizuar fushata 
të ndryshme zyrtare nga ana e institucioneve të Kosovës të cilat kanë pasur 
mbështetjen e pranisë ndërkombëtar në Kosovë me qëllim të inkurajimit të 
pjesëtarëve të këtyre komuniteteve (veçanërisht gratë dhe komunitetin serb) 
që të marrin pjesë në proceset politike në Kosovë si dhe të inkuadrohen në 
institucionet publike të saj. Megjithatë, njëtrajtshëm me angazhimin dhe 
gatishmërinë e përgjithshme të treguar deri më tani, procesi i përfaqësimit të 
këtyre komuniteteve në Kosovë është ballafaquar me sfida të mëdha sa i përket 
përfshirjes së këtyre grupeve në sektorin publik, siç janë: ekzistimi i urrejtjes 
ndëretnike, mendimet arkaike, zhvillimi i ngadaltë shoqëror dhe mungesa e 
zhvillimit ekonomik.

Sa i përket përfaqësimit të grave dhe të komuniteteve etnike në sektorin e 
sigurisë, Policia e Kosovës (PK) është institucioni i cili prinë me rreth 14-15% të 
përfaqësimit të dyja këtyre grupeve (gjithnjë sipas të dhënave të fundit të vitit 

6
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2010), përderisa në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK) niveli i përfaqësimit të 
grave dhe komuniteteve etnike është më i ulët. Në institucionet tjera të ishte 
e pamundur të nxirren konkluzione mbi përfaqësimin për shkak të profilit 
jo-transparent institucional, siç është edhe rasti i Agjencisë së Kosovës për 
Inteligjencë (AKI).

6.1. PërFAqësiMi i gruAs në sektorin e sigurisë 
së kosovës

Ndryshe nga shumica e vendeve të rajonit ku përfaqësimi adekuat të grave në 
sektorin e sigurisë kishte filluar paralelisht me procesin e Reformës së Sektorit 
të Sigurisë, në Kosovë përpjekjet për të zbatuar një nivel të kënaqshëm të 
përfaqësimit të gruas u zhvilluan paralelisht me zhvillimin e sektorit të sigurisë. 
Duke filluar nga viti 1999 institucionet e sigurisë, si PK dhe ish-Trupat Mbrojtëse 
të Kosovës (TMK) filluan t’i kushtojnë rëndësi përfshirjes së grave në sektorin 
e sigurisë duke synuar që të inkurajojnë ato që të inkuadrohen në fusha që 
tradicionalisht ishin konsideruar të jenë ‘përgjegjësi e meshkujve’. Ndërsa 
aktualisht, të gjitha institucionet e sigurisë në Kosovë i kanë kushtuar vëmendje 
të veçantë përfaqësimit adekuat gjinor në strukturat e veta. Niveli i këtij 
përfaqësimi në përgjithësi ndryshon nga një institucion në tjetrin e gjithashtu 
varët edhe nga pozita që ai/ajo e ushtron si dhe nga ajo se a bëhet fjalë për 
pozitë drejtuese apo operative. Në këtë drejtim, përfaqësimi i grave në sektorin 
e sigurisë do të shtjellohet në bazë të perspektivës për qasje në punë dhe në 
ofrimin e mundësive për zhvillim të karrierës.

6.1.1. LEGJISLACIONI

Bazuar në legjislacionin aktual pozita e gruas në sektorin e sigurisë është mjaft e 
ngjashme me pozitën që ato kanë në fushat tjera. Në thelb, i gjithë legjislacioni 
që rregullon pozitën jo-diskriminuese të gruas në shoqërinë e Kosovës zbatohet 
edhe në sektorin e sigurisë. Korniza ligjore i ofron gruas mbrojtje të nevojshme 
dhe ka krijuar mundësi të barabarta me burrat për të avancuar pozitën e tyre 
në shoqëri bazuar në trajtim të drejtë dhe të barabartë. Kushtetuta në mënyrë 
eksplicite thotë se, “e drejta për punë është e garantuar” dhe se “çdo person 
është i lirë të zgjedhë profesionin e tij/saj dhe punën”, pa ndonjë kufizim të 
asnjë individi apo grupi të veçantë (Kushtetuta, 2008: Neni 49). 
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Ligji Kundër Diskriminimit (LKD) dhe Ligji për Barazi Gjinore (LBGj) rregullojnë 
qasjen në punë dhe krijimin e mundësive të barabarta në zhvillimin e karrierës 
në sektor publik në përgjithësi. LKD përfaqëson një nga aktet kryesore ligjore 
që garanton trajtim të barabartë dhe masa jo-diskriminuese me rastin e qasjes 
në punësim për komunitetet etnike dhe gjinore në Kosovë (LKD 2004: Neni 
2.). Ligji kërkon që çdo person fizik ose juridik duhet të kursehet nga çfarëdo 
akti diskriminues, kur është fjala për qasje në punësim duke garantuar kritere 
të barabarta të përzgjedhjes dhe rekrutimit,  vetë-caktimin e fushëveprimit  
dhe mundësimi për tu inkuadruar në kushte të barabarta në të gjitha nivelet 
e hierarkisë institucionale, duke përfshirë edhe avancimin (Po aty: Neni 4. a). 
Në anën tjetër, LBGj për veç tjerash, bën thirrje edhe për zbatimin e masave 
ligjore dhe afirmative. Këto masa afirmative janë vendosur në përpjekje për 
garantuar përfaqësim të barabartë gjinor në organet ligjvënëse, ekzekutive 
dhe gjyqësore të niveleve qendrore dhe lokale në Kosovë. (LBGj 2004: Neni 3.1). 
Madje ky ligj specifikon se përfaqësimi i barabartë gjinor arrihet vetëm atëherë 
kur pjesëmarrja në institucione, mekanizma apo nëpër nivele të pushtetit është 
40% ose më e lartë.

Për të siguruar zbatimin e neneve LBGj, ky ligj kishte kërkuar nga qeveria 
krijimin e një Zyre për Barazi Gjinore si institucion i veçantë qeveritar, i cili mund 
të monitorojë dhe zbatojë politikat e qeverisë për përmirësimin e përfaqësimit 
gjinor në institucionet publike (Po aty Neni 5.1).34 Ai gjithashtu kërkon të 
themelohet Avokati për Barazi Gjinore, i cili duhet të votohet nga Kuvendi i 
Kosovës (Po aty: Neni 6).35

Shqetësime të vetme në lidhje me këto dy ligje mund të ngrihen pasi që asnjëri 
nga ligjet nuk i kanë kushtuar vëmendje specifike pozitës së gruas në sektorin e 
sigurisë. Megjithatë një gjë e tillë vështirë se që do të  mund të pritej. Ligji mbi 
Policinë thekson qartë se PK  duhet të përkushtohet në “trajtim të barabartë dhe 
të drejtë të të gjithë personave” dhe që PK  duhet t’i ndërtoj strukturat e saja në 
bazë të meritave, punësimit jo-diskriminues, avancimit e të caktimit të detyrave 
në bazë të parimeve gjithëpërfshirëse, duke reflektuar karakterin shumetnik të 
Kosovës dhe vlerat e barazisë gjinore, si dhe të drejtave të njeriut të parapara 
në Kushtetutë (Ligji për Policinë 2008: Neni 2.1). Megjithatë, për ndryshim nga 
LBGj, Ligji për PK nuk parasheh vendosjen e kuotave të përfshirjes gjinore në 

34    Në vitin 2005 Zyra për Barazi Gjinore u transformua në Agjencinë për Barazi Gjinore

35    Detyrat e këtij institucioni janë monitorimi dhe zbatimi i legjislacionit aktual. Duhet të raportojë një 
herë në vit dhe nëse kërkohet edhe më shpesh në Kuvendin e Kosovës.
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këtë institucion. Në bazë të dispozitave të Ligjit për Policinë, procedurat për 
përzgjedhjen dhe testimin e kandidatëve për pozitat e zyrtarëve policorë 
bazohen në shkathtësitë dhe atributet personale (Po aty: Neni 52). Në mënyrë 
të ngjashme edhe Ligji për Shërbimin në FSK siguron trajtim të drejtë dhe të 
barabartë pavarësisht nga gjinia apo përkatësia etnike (Ligji për Shërbimin në 
FSK, 2008: Neni 3). Aty më tej theksohet se pjesëtarët e FSK-së duhet që “si në 
detyrë ashtu dhe jashtë saj, të i trajtojnë njëri tjetrin e po ashtu edhe gjithë 
të tjerët në përputhje me ligjin pa diskriminim ose ngacmim, në mënyrë të 
drejtpërdrejt ose të tërthortë në bazë të racës, gjinisë, gjuhës,fesë, etj.”(Po aty 
Neni 4).36

Ndërkohë, deri vonë sfida më e madhe për punësimin e gruas dhe zhvillimin 
e karrierës në sektorin publik dhe privat ishte e ndërlidhur me procesin e 
hartimit të Ligjit të Punës. Debat i madh është zhvilluar në lidhje me draftin 
fillestar të prezantuar të këtij ligji për rregullimin e pushimit të lehonisë i cili 
ishte konsideruar si tejet i shkurtër duke sfiduar thellë pozicionin e grave sa i 
përket qasjes së tyre në punë dhe zhvillimin e karrierës. Megjithatë, presioni 
i shoqërisë civile dhe shoqatave aktiviste të grave  dha frytet e veta dhe se në 
versionin final të ligjit kjo kohëzgjatje e muajve të lehonisë u zgjatë, duke iu 
garantuar mbrojtje më adekuate ndaj grave (Ligji i Punës, 2010). 

6.1.2. IMPLEMENTIMI

Është mjaft lehtë të u epet vlerësim pozitiv legjislacionit në lidhje me 
përfaqësimin gjinor në sektorin e sigurisë përderisa vlerësimi i zbatimi i këtyre 
ligjeve është më i vështirë. Deri me tani, PK prinë në mesin e institucioneve 
që përbëjnë sektorin e sigurisë në Kosovë që kanë nivelin më të lartë të 
përfaqësimit të gruas në strukturat e saj. Në vitin 2006, përfaqësimi i grave në 
PK-së ishte rreth 14% që në krahasim me përqindjet ekzistuese në mekanizmat 
tjerë në e sigurisë, konsiderohet të jetë shifër e kënaqshme (KGCS, 2007). Sipas 
statistikave zyrtare të Gushtit 2010, në polici niveli i përfaqësimit të grave ishte 
midis 14% dhe 15%. Për më tepër, gratë në polici janë avancuar dhe graduar në 
strukturat të larta udhëheqëse. Megjithatë, ka zëra edhe që thonë se ekziston 
një trend i rënies së numrit të grave që punojnë në këtë institucion (KIPRED 
2010: f. 9). Përderisa niveli i tanishëm i përfaqësimit të grave në polici është 

36  
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i kënaqshëm, kritikat duhet të shërbejë të paktën si një presion për të nxitur 
edhe më tutje përfaqësimit e grave në këtë institucion. 

EMRI I GRADAVE Gjithsej

Kolonel Policor 2

Nënkolonel Policor 2

Major Policor 4

Kapiten policor 5

Toger Policor 26

Rreshter Policor 74

Zyrtar Policor 779

Zyrtar Policor në Praktikë 5

Zyrtar i Sigurimit 12

Personeli Civil 341

Gjithsej Ferma 1251

niveli i përfaqësimit të grave në poste drejtuese dhe operacionale 
( Burime të Pk në gusht 2010)

Sipas të dhënave të grumbulluara në fillim të vitit 2011, në Ministrinë e 
Forcës së Sigurisë së Kosovës (MFSK) dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK), 
përfaqësimi i grave kishte qenë shumë më i ulët, dhe nuk shkonte përtej 4.2 %, 
pavarësisht nga deklarimet për angazhime në arritjen e një niveli më të lartë 
të përfaqësimit gjinor në këtë institucion. Në të vërtetë, përfaqësimi i grave në 
kuadër të MFSK-së si mekanizëm i kontrollit civil është mjaft i lartë, megjithatë 
çështje më shqetësuese është përfaqësimi i limituar i grave në komponentën e 
uniformuar të FSK-së gjë që kërkon përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin 
e këtyre kuotave. Ajo që është shqetësuese në raportet e ndryshme ishte 
vënë re mosekzistimi i planeve të detajuara të cilat do të kishin për synim 
inkurajimin e grave që të ju bashkohen FSK-së apo MFSK dhe kështu të bëhen 
pjesë e procesit të hartimit të politikave në këto institucione (KIPRED, 2010: f. 
9). Gjithashtu, kur është fjala për mundësitë e zhvillimit të karrierës, deri më 
tani ka një numër të vogël të grave që mbajnë pozita udhëheqëse brenda këtij 
institucioni dhe pozita më e lartë drejtuese e mbajtur nga një grua aktualisht 
është grada Kolonel(e) në FSK.
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Përveç institucioneve të sigurisë, hulumtimi i ka kushtuar vëmendje të 
posaçme edhe nivelit të përfaqësimit gjinor në institucionet tjera shtetërore 
të ndërlidhura në mënyrë indirekte me sigurisë. Kështu, ekipi hulumtues ka 
vërejtur se mungesa e përfaqësimit të mjaftueshëm të grave vërehet edhe 
nëpër komisionet parlamentare të sigurisë, në personelin që punon në Zyrën e 
Kryeministrit (ZKM) dhe, veçanërisht, në Këshillin e Sigurisë së Kosovës (KSK).37 
Situata edhe më e keqe është në strukturat emergjencës civile, sidomos në 
njësitë e zjarrfikësve, ku përfaqësimi i grave është pothuajse inekzistent. 

Me gjithë përpjekjet institucionale për përmirësimin e përfaqësimit gjinor e 
që u materializua me krijimin e mekanizmave të rëndësishëm institucional siç 
është Agjencia për Barazi Gjinore dhe Avokati për Barazi Gjinore si dhe zyra të 
tjera apo departamente për barazi gjinore të themeluara në nivelin qendror 
e komunal, performanca e tyre duket të jetë jofunksionale dhe tejet pasive. 
Shqetësimi më i madh i grave është edhe hezitimi dhe mungesa e politikave të 
qëndrueshme qeveritare të cilat mund të stimulojnë futjen e tyre në strukturat 
e sektorit të sigurisë. Me fjalë të tjera, ndonjëherë problemi i përfaqësimit të 
grave në sektorin e sigurisë në praktikë shkon përtej problemeve të punësimit.

6.1.3. KAPACITETET ADMINISTRATIVE DHE MENAXHUESE

Nuk ka procedura të diskriminimit në asnjërin nga institucionet publike (duke 
përfshirë edhe institucionet e sigurisë), të cilat mund të ju ndalojnë grave 
qasjen në vendet e punës ose të i pengojnë  ato sa i përket mundësive të 
zhvillimit të karrierës. Megjithatë, ekziston një pasqyrim i përgjithshëm në 
atë se ekziston një diskrepancë e theksuar në mes të meshkujve dhe femrave 
kur bëhet fjalë për përgatitjet akademike dhe profesionale të tyre sa i përket 
sektorit të sigurisë. Në të kaluarën (këtu bëhet fjalë para vitit 1999) edukimi i 
gruas Kosovare në sektorin e sigurisë (duke përfshirë këtu sistemet edukative 
ushtarake apo policore) ishte pothuajse e pamundur për shkak të vështirësive 
politike dhe sociale që ballafaqoheshin gratë në Kosovë. Prandaj, nganjëherë 
kjo diskrepancë ka qenë si rezultat edhe i paragjykimeve dhe stereotipeve 
ekzistuese e  të cilat vazhdojnë të ekzistojnë në disa qarqe të shoqërisë së 
Kosovës (Demolli, 2010). 

37    Nuk ka përfaqësim të grave në mesin e anëtarëve të përhershëm të KSK dhe as këshilltarëve. 
Megjithatë, hulumtimi ka evidentuar një numër  të vogël të grave të punësuara në Sekretariatin e KSK dhe 
Qendrën e Situatave.
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Pavarësisht këtyre vështirësive dhe çështjeve problematike, për shkak të 
specifikave që ka  rekrutimi dhe gradimi i gruas, në mekanizmat e sigurisë në 
Kosovë bazohet vetëm në aftësitë individuale. Një nga mekanizmat kryesorë 
për trajnimin e personelit të sektorit të sigurisë është Qendra e Kosovës për 
Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim (QKSPEZh). Kjo qendër është përgjegjëse 
për sigurimin e mbështetjes teknike, administrative dhe edukative për të gjithë 
personelin e agjencive të sigurisë publike duke filluar nga: Policia, Departamenti 
për Menaxhimin e Emergjencave, Shërbimin Korrektues të Kosovës dhe të 
tjera, pa dallim preference apo diskriminim në baza gjinore. Qendra ofron qasje 
gjithëpërfshirëse në trajnimin e zyrtarëve të degëve të ndryshme të zbatimit të 
ligjit dhe mekanizmave të menaxhimit të emergjencave, duke siguruar lloje të 
ndryshme të kurseve (FRIDOM, 2010). Situata është e ngjashme në FSK, ku të 
gjithë anëtarët e këtij institucioni janë të pajisur me të drejta të barabarta për 
të marrë pjesë në trajnime dhe aftësime duke u bazuar në zotësitë individuale 
dhe pa asnjë diskriminim në baza gjinore.

6.1.4. VLERAT

Sektori i sigurisë në Kosovë ka bërë disa hapa të mëdhenj në lidhje me 
përfaqësimin e gruas. Megjithatë, vërehet ende një nivel i lartë i kritikave nga 
ekspertë dhe aktivistë të shoqatave të grave për të ashtuquajturat stereotipe 
sociale, kur është fjala për pozicionin aktual të grave në sektorin publik (Demolli, 
2010).

Deri më tani, gratë janë neglizhuar jo vetëm në lidhje me qasjen në punë dhe 
mundësitë e zhvillimit të karrierës në sektorin publik dhe të sigurisë, por edhe 
në nivelin politik. Përveç PK, ku gratë luajnë një rol relativisht të rëndësishëm, 
në institucionet e tjera inkurajimi i grave për të marrë pjesë në jetën publike 
është ndërmarr vetëm për të i përmbushur kuotat, pa iu kushtuar rendësi të 
madhe anës cilësore e profesionale të këtij përfaqësimi.

6.2. PërFAqësiMi i Minoriteteve etnike në 
sektorin e sigurisë në kosovë

Përfaqësimi i minoriteteve etnike në sektorin e sigurisë në Kosovë është 
konsideruar si një çështje e diskutueshme. Një prej parakushteve për 
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themelimin e një sektori stabil të sigurisë në Kosovë ishte edhe  integrimi i plotë 
i komuniteteve etnike  pakicë në kuadër të strukturave të sigurisë. Prandaj, më 
poshtë është paraqitur gjendja ekzistuese e përfaqësimit të minoriteteve etnike 
në sektorin e sigurisë në Kosovë duke analizuar, ngjashëm si tek përfaqësimi 
gjinor, qasjen në punë dhe mundësitë e zhvillimit të karrierës.

6.2.1. LEGJISLACIONI

Ofrimi i mbrojtjes juridike sa i përket përfaqësimit të komuniteteve etnike 
pakicë është jashtëzakonisht i theksuar në kornizën ligjore të Kosovës, madje 
edhe më i theksuar se sa përfaqësimi gjinor. Në kuadër të Kushtetutës së 
Kosovës, ekziston një kapitull i veçantë dedikuar rregullimit të drejtave të 
komuniteteve etnike (Kushtetuta 2008). Përveç këtij kapitulli i cili garanton 
nivel më të avancuar të mundshëm të drejtave të komuniteteve, çështjen e 
përfaqësimit Kushtetuta e ka të rregulluar edhe në pjesët tjera të saja duke iu 
garantuar përfaqësim dinjitoz nëpër institucionet publike si dhe punësim të 
tyre, si dhe duke ofruar garanci për pjesëtarët e këtyre komuniteteve sa i përket 
qasjes së barabartë në institucione dhe ndërmarrje publike të gjitha niveleve, 
përshirë këtu edhe institucionet e sigurisë (Kushtetuta 2008: Neni 61).38 Në këtë 
drejtim, përfaqësimi i komuniteteve etnike është pasqyruar edhe në kapitullin 
e kushtetutës i cili i kushtohet sektorit të sigurisë (Po aty, Nenet 126 dhe 127). 

Ligji Kundër Diskriminimit (LKD) ngrit edhe më tej çështjen e mbrojtjes së 
komuniteteve nga çdo akt diskriminues, kur është fjala për qasje në punë dhe 
mundësitë e zhvillimit të karrierës së pjesëtarëve të komuniteteve pakicë në 
Kosovë. Ky ligj përfaqëson një dokument kyç, i cili garanton trajtim të barabartë 
dhe masa jo-diskriminuese në rastet e qasjes në punësim për të  gjitha 
komunitetet etnike dhe grupet e tjera të margjinalizuara (LKD 2004: Neni 2). 
LKD në mënyrë eksplicite përcakton se çdo person fizik ose juridik duhet të 
kursehet nga çdo akt diskriminues, kur është fjala për ofrimin e kushteve të 
barabarta për qasje në punësim, vetë punësim dhe profesion duke përfshirë 
kriteret e përzgjedhjes dhe kushtet e rekrutimit, pavarësisht nga fusha e 
aktivitetit dhe në të gjitha nivelet e hierarkisë profesionale si dhe gradimin (Po 
aty: Neni 4.a). Një tjetër ligj i cili është dizajnuar posaçërisht për të mbrojtur të 

38    Kushtetuta ka garantuar përfaqësimin e bashkësive etnike edhe në nivel lokal të qeverisjes, duke sigu-
ruar që në çdo komunë, ku të paktën 10% e banorëve i përkasin grupeve minoritare, posti i zëvendëskryet-
arit të Kuvendit Komunal do të rezervohet për këto komunitete, i cili do të jetë përgjegjës për të promovuar 
një dialog ndër-etnik.
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drejtat e komuniteteve është Ligji për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave 
të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Kosovë (LMPDKPK). Sipas këtij 
ligji, të gjitha format e diskriminimit, të drejtpërdrejta ose të tërthorta, në bazë 
të identitetit kombëtar, etnik, kulturor, gjuhësor apo fetar janë të ndaluara 
(LMPDKPK: Neni 3.3). Prandaj, në përputhje me ligjin në fjalë, institucionet 
kosovare do të duhet që t’i sigurojnë pjesëtarët e të gjitha komuniteteve të 
gëzojnë plotësisht të të drejtatat e tyre themelore dhe gjithashtu duhet të 
ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për të eliminuar çdo situatë ligjore 
në të cilën këta persona janë të përjashtuar nga ushtrimi i barabartë i këtyre 
të drejtave (Po aty: Neni 3.3). Ky ligj përcakton gjithashtu se “Gjuha shqipe dhe 
serbe si dhe alfabetet i tyre janë gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës” dhe 
kanë status të barabartë në institucionet e saj, ndërsa gjuha turke, boshnjake 
dhe rome kanë statusin e gjuhëve zyrtare në nivel komunal apo do të jenë në 
përdorim zyrtar në pajtim me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve (Po aty: Neni 4.1).

Përveç rregullimit të përgjithshëm ligjor, përfaqësimi i komuniteteve pakicë 
është rregulluar edhe me legjislacioni përkatës në kuadër të sektorit të sigurisë. 
Ligji për Policinë thotë qartë se, “përbërja etnike e zyrtarëve policorë në kuadër 
të komunës, njësisë komunale të caktuar, për aq sa është e mundur, duhet të 
pasqyrojnë përbërjen etnike të popullsisë brenda territorit të asaj komune (Ligji 
për Policinë 2008: Neni 34.4)”. Ligji për Shërbimin në FSK përcakton se pjesëtarët 
e kësaj organizate duhet të trajtohen në mënyrë të drejtë, si dhe të çmohen 
dhe të respektohen si individë duke iu ofruar mbështetjen e duhur dhe duke i 
shpërblyer dhe avancuar në bazë të ligjeve dhe rregulloreve institucionale pa 
asnjë diskriminim të ushtruar mbi baza etnike apo gjinore (Ligji për Shërbimin 
në FSK 2008: Neni 3).

Dispozita të rëndësishme kushtuar bashkësive etnike janë paraparë edhe me 
Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale (LVL). Për të avancuar pozitën e komuniteteve 
etnike në nivel lokal, e në veçanti të komunitetit serb në Kosovë, ky ligj ka 
paraparë krijimin e njësive komunale me kompetenca të zgjeruara në ato rajone 
ku komuniteti pakice-jo shqiptar  në nivel lokal përbën shumicën. Në raste 
të tilla,  ky ligj garanton se në komunat në të cilat komuniteti serb apo cilido 
komunitet tjetër pakicë përbën shumicën në nivel lokal, atëherë përfaqësuesit 
e tyre të zgjedhur do të mund ti ushtrojnë të drejtat e zgjeruara sa i përket 
pjesëmarrjes në vendim-marrje për emërimin e komandantëve të stacioneve 
lokale të policisë, në përputhje me Ligjin për Policinë (LVL, 2008 Neni 23).
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6.2.2. IMPLEMENTIMI

Në praktikë, niveli i përfaqësimit të bashkësive etnike në mekanizmat e sigurisë 
në Kosovë  kushtëzohet nga niveli i integrimit të komuniteti etnik në fjalë në 
kuadër të shoqërisë kosovare si dhe institucioni për të cilin bëhet fjalë. Një nga 
çështjet më sfiduese kur është fjala për integrimin e komuniteteve etnike në 
shoqërinë kosovare është akomodimi i komunitetit etnik serb në institucionet 
shtetërore të Kosovës. Edhe pse pozita e komunitetit serb është jashtëzakonisht 
mirë e rregulluar, vetëm një pjesë e kanë shprehur gatishmërinë të bëhen 
pjesë e institucioneve shtetërore të Kosovës. Përveç komunitetit serb, pozita 
e komuniteteve romë, egjiptian dhe ashkalinjë (REA) është gjithashtu për tu 
cekur veçanërisht për shkak të nivelit të tyre të ulët të arsimimit dhe të varfërisë 
ekstreme në të cilën këto komunitete jetojnë.

Nga pikëpamja institucionale, në kuadër të sektorit të sigurisë PK udhëheq me 
nivelin më të lartë të përfaqësimit të komuniteteve etnike. Sipas të dhënave 
në vitin 2011, deri në 14% të stafit  të policisë e përbëjnë komunitete pakicë 
të Kosovës. Nga kjo shifër, pothuajse 9% të tyre vijnë nga komuniteti serb. Ky 
nivel i lartë i përfaqësimit të këtyre komuniteteve është vlerësuar si arritje e 
madhe e këtij institucioni si nga vendorët ashtu edhe ndërkombëtarët duke iu 
referuar PK-së si “institucion i cili përfaqëson në mënyrë të kënaqshme serbët 
dhe minoritetet tjera pakicë” dhe njëkohësisht “duke paraqitur shembull të 
mirë edhe për organizatat e  tjera policore në Ballkanin Perëndimor por edhe 
në Evropë në tërësi” (Raporti i EULEX-it 2009: f. 13). 

Megjithatë, PK në raste të caktuar ka hasur edhe në vështirësitë e veta sa i 
përket mbajtjes së këtyre kuadrove të përfaqësimi etnik në strukturat e veta. 
Këtu vlen të merret si shembull rasti kur pas kërkesave të zyrtarëve në Beograd, 
shumica e oficerëve serb të policisë lëshuan pozitat e tyre si shenjë proteste 
kundër shpalljes së pavarësisë së Kosovës në Shkurt të vitit 2008. Megjithatë 
lajmi i mirë ishte se gjatë vitit 2009 shumica e tyre u kthyen në pozitat e tyre 
të mëparshme (ICG, Raporti Evropian 2009: 14), kthim ky i cili ishte rezultat i 
angazhimit të Qeverisë së Kosovës dhe pranisë ndërkombëtare të cilët në 
momentin e fundi madje ishin të gatshëm që të shpallnin pozitat e tyre me 
qëllim të rekrutimit të zyrtarëve të rinj policor dhe plotësimit të këtij vakumi me 
pjesëtar të ri, po ashtu të komunitetit serb. Duke pasur parasysh që zëvendësimi 
i tillë i pjesëtarëve serb të PK potencialisht ishte i mundshëm, sipas burimeve 
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ekzistuese, 307 nga 325 policë serbë u kthyen në pozitat e tyre që mbanin më 
parë brenda PK (UNDP, 2009).

Përfaqësimi i komuniteteve pakicë në FSK është dukshëm më i ulët në krahasim 
me atë në polici. Deri në Shtator të vitit 2010, vetëm  8%   pjesëtarëve të FSK-
së vinin nga  komunitetet etnike pakicë (Shala, 2010). Megjithatë, nga mesi i 
2011 kjo përqindje mendohet të jetë në rritje e sipër. Ajo që është brengosëse, 
deri më tani,  përfshirja e pjesëtarëve nga komuniteti serb ka qenë shumë e 
kufizuar pasi që vetëm një numër shumë i vogël i  pjesëtarëve të këtij komunitet 
shprehin gatishmërinë për t’iu bashkuar këtij institucioni. Përfaqësimi i ulët 
i komunitetit serb në FSK në radhë të parë është rezultat i presionit të bërë 
nga zyrtarët e Qeverisë së Serbisë të cilët vazhdimisht kanë etiketuar FSK-në 
si forcë të paligjshme dhe paramilitare duke influencuar në masë të madhe 
këtë komunitet. Pavarësisht nga kjo, duke pasur parasysh disa statistika të bëra 
publike nga MFSK (në Shtator 2010), FSK ka arritur kuota të kënaqshme sa i 
përket përfaqësimit etnik me përafërsisht 8.3% të personelit (Mujota, 2010).

Në lidhje me promovimin e të drejtave të komuniteteve, për këtë qëllim 
janë themeluar mekanizma  të ndryshëm si në nivel qendror ashtu edhe në 
atë lokal. Komisioni parlamentar për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve 
dhe për Kthim (KDIKK) është mekanizëm në kuadër të Kuvendit të Kosovës i 
cili funksionon si një nga katër komisionet e përhershme parlamentare i cili 
promovon të drejtat e komuniteteve etnike në Kosovë. Një tjetër mekanizëm i 
rëndësishëm për të promovuar çështjet që lidhen me komunitetet është edhe 
Këshilli Konsultativ për Komunitete, i cili është themeluar nga Zyra e Presidentit 
të Kosovës (Kushtetuta, 2010: Neni 60). Ministria për Komunitete dhe Kthim 
(MKK) është gjithashtu një mekanizëm tjetër i rëndësishëm, i themeluar në 
veçanti, për të akomoduar nevojat e komuniteteve etnike në Kosovë. Po ashtu 
në pothuajse çdo institucion qendror apo lokal ka mekanizma të brendshëm 
për promovimin e të drejtave të komuniteteve etnike.

6.2.3. KAPACITETET ADMINISTRATIVE DHE MENAXHUESE

Siç është cekur më lartë, ka institucione dhe mekanizma të mjaftueshëm 
në të gjitha nivelet të cilat janë përgjegjëse për promovimin e të drejtave të 
komuniteteve pakicë. Kur është fjala për trajnimin dhe gradimin e tyre, deri 
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më tani nuk ka ndonjë rast të veçant të raportuar për diskriminim mbi baza të 
përkatësisë etnike, pasi që deri më tani qasja në punë në institucionet e sigurisë 
është bazuar kryesisht në aftësitë individuale të personit.39 Në këtë drejtim, 
qendra e trajnimit në Vushtrri, si një nga institucionet kryesore të trajnimit në 
Kosovë, ka ofruar mbështetje teknike, administrative dhe edukative për gjithë 
pjesëtarët e mekanizmave të sigurisë publike, pavarësisht nga përkatësia 
etnike. Duke filluar nga Policia e Kosovës, Departamenti për Menaxhimin 
e Emergjencave, Shërbimi Korrektues i Kosovës, dhe mekanizmat e tjerë të 
sigurisë, të gjitha këto institucione kanë një nivel të kënaqshëm të përfaqësimit 
etnik, gjë që aludon në faktin se QKSPEZH ka qenë instrument i duhur për 
promovimin e tolerancës etnike, si vlerë themelore e njeriut e garantuar edhe 
me Kushtetutë. Gjithashtu, në FSK qasja në punë dhe zhvillimi i karrierës është 
e bazuara në barazi dhe jo-diskriminim.

Kapacitetet administrative aktuale dhe infrastruktura që kanë në dispozicion 
institucionet e sigurisë për akomodimin e komuniteteve pakicë në Kosovë janë 
forcuar edhe falë mbështetjes së madhe të dhënë nga komuniteti ndërkombëtar 
në këtë drejtim. Në PK janë derdhur donacione të mëdha të jashtme për të 
mbështetur vazhdimisht promovimin e interesave të komuniteteve pakicë. Në 
mënyrë të ngjashme, edhe FSK nëpërmjet mbështetjes së Prezencës së  NATO 
në Kosovë ka arritur të ndërtoj kapacitetet administrative dhe teknike për të 
mundësuar akomodimin e komuniteteve pakicë në strukturat e saja. 

6.2.4. VLERAT

Zhvillimi i sektorit të sigurisë në Kosovë vazhdon të varët nga niveli i integrimit 
të minoriteteve në strukturat e sigurisë. Megjithatë, problemi i integrimit të 
minoriteteve etnike në Kosovë është ndikimi i disa faktorëve të jashtëm. Kjo 
mund të vërehet veçanërisht kur është fjala te integrimi i komunitetit serb në 
kuadër të institucioneve Kosovare të sigurisë është sidomos në Forcën e Sigurisë 
së Kosovës. Andaj përpjekjet e autoriteteve të Kosovës si dhe të komunitetit 
ndërkombëtar në veçanti duhet të përqendrohen në minimizimin e ndikimit të 
jashtëm politik me qëllim të shmangies së hezitimit të komunitetit serb për të 
ju bashkuar institucioneve të Kosovare të Sigurisë.

39    Edhe pse ka shumë raste ku masat afirmative dhe diskriminimi pozitiv i komuniteteve etnike u zhvillua 
edhe në sektorin e sigurisë.
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6.3. rekoMAndiMet

Në lidhje me përfaqësimin e grave në sektorin e sigurisë:
•	 Institucionet e reja të sektorit të sigurisë në Kosovë duhet të analizojnë 

me kujdes mënyrat e përfshirjes më të lartë të gruas në strukturat e 
tyre. Qeveria duhet ndërmerr fushata të vazhdueshme të cilat nxisin 
pjesëmarrjen e grave në sektorin e sigurisë;

•	 Qeveria duhet të hartoj plane për ngritjen e përfaqësimit të grave në 
strukturat e emergjencës civile dhe të parasheh përfaqësim më dinjitoz 
të gruas në Këshillin e Sigurisë së Kosovës.

Në lidhje me përfaqësimin e minoriteteve:
•	 Institucionet e Kosovës në bashkëpunim me aktorët ndërkombëtar duhet 

të vazhdojnë promovimin e rëndësisë së pjesëmarrjes së komuniteteve 
etnike pakicë në sektorin e sigurisë;

•	 Nevojitet ti kushtohet vëmendje më e theksuar të drejtave të grupeve 
etnike më të vogla, e në veçanti për komunitetin Romë, Egjiptian dhe 
Ashkalinjë (REA) të cilët për shkak të edukimit të dobët dhe zhvillimit 
ekonomiko-social në masë të madhe janë të neglizhuar.
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             KONTROLLI DHE    
          MBIKËQYRJA PARLA-   
          MENTARE E SEKTORIT    
          TË SIGURISË
                    PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Parimet  kryesore të mbikëqyrjes dhe kontrollit parlamentar janë të përfshira 
në Kushtetutë e gjithashtu rregulluar edhe me detajisht me legjislacion primar 
dhe  sekondar. Dispozitat kushtetuese parashohin që  Kuvendi i Kosovës të ketë 
rol kyq në mbikëqyrjen e buxhetit, si dhe zbatimin e politikave institucionale 
nga ana e mekanizmave të  sigurisë në pajtim me legjislacionin në fuqi.

Mbikëqyrja parlamentare në Kosovë, në fushën e rendit dhe ligjit është 
ndërtuar  paralelisht me  ndërtimin e sektorit të sigurisë. Kjo do të thotë se  
Kuvendi i Kosovës funksionin e mbikëqyrjes fillimisht e kishte të limituar, 
ku para shpalljes së pavarësisë ky funksion shtrihej vetëm në këto fusha: në 
mbikëqyrjen e shpenzimeve buxhetore, zbatimin i politikave qeveritare për 
të drajtat e njeriut në kuadër të sektorit të sigurisë. Momentalisht, mbikëqyrja 
parlamentare përballet me sfida dhe vështirësi që kanë të bëjnë me mungesën 
e kapaciteteve të mjaftueshme administrative të cilat ndërlidhen  me numrin 
e vogël të stafit dhe përgatitjen  e tyre jo të duhur. Madje, reduktimi gradual i 
fondeve të jashtme ka rrezikuar edhe  kapacitetet ekzistuese administrative, kjo 
për shkak edhe i politikave jo-adekuate të sekretariatit gjatë selektimit të stafit 
profesional. Po ashtu  me  Kushtetutë dhe Plani të Ahtisarit nuk parashihet që 
Kuvend i Kosovës të kontrolloj dhe mbikëqyrë performancën e  prezencës civile 
dhe ushtarake ndërkombëtare në Kosovë.  

Në përgjithësi mund të themi se ekziston legjislacion i mjaftueshëm i cili 
garanton mbikëqyrjen parlamentare të mekanizmave vendore të sigurisë. 
Kushtetuta në mënyrë të qartë rregullon  mbikëqyrjen parlamentare, kjo 
gjithashtu parashihet edhe me ligjet primare që i rregullojnë  kompetencat e 
institucioneve të sigurisë,  e që paraqet njërën nga shtyllat bazë të kontrollit 

7
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demokratik të sektorit të sigurisë. Ndërsa në realitet praktika e parlamentit 
për të mbikëqyrur këtë sektor është relativisht e mangët. Ky efikasitet  i ulët 
vërehet edhe në fushën e të drejtave të njeriut, edhe pse  komisione të veçanta 
parlamentar janë themeluar pikërisht për këtë qëllim. Hulumtimi ka evidencuar 
diskutime në lidhje me zbatimin e disa ligjeve dhe amendamenteve të tyre (siç 
është rasi me Ligjin për Policinë) edhe pse vërehet mungesa e diskutimeve në 
lidhje me politikat e sigurisë.

7.1. kontrolli BuXhetor

7.1.1. LEGJISLACIONI

Kontrolli parlamentar  i buxhetit është paraparë në dispozitat kushtetuese. 
Ngjashëm si në vendet tjera, Kuvendi i Kosovës si organ i vetëm parlamentar jo 
vetëm  që bënë aprovimin  e buxhetit  të  Republikës së Kosovës (Kushtetutë, 
2008: 65.5), por gjithashtu e mbikëqyrë punën e qeverisë dhe institucioneve 
tjera publike qe i raportojnë kuvendit lidhur me mënyrën e zbatimit të 
shpenzimeve të bëra. Andaj kushtetuta garanton mbikëqyrjen parlamentare 
të buxhetit, dhe politikave të institucioneve të sigurisë ashtu siç është paraparë 
me ligj. (Po aty: Neni 125.5)

Deri me tani janë themeluar  komisione parlamentare që kanë të bëjnë 
me mbikëqyrjen e shpenzimeve- financiare publike. Komisioni për Buxhet 
dhe Financa (KBF) funksionon si një nga katër komisioneve e përhershme 
parlamentare. Bazuar në kornizën ligjore, ky komision ka rol vendimtar në 
mbikëqyrjen e çështjeve buxhetore siç janë: diskutimi i buxhetit vjetor, 
kontrollimi i raporteve vjetore financiare dhe mbikëqyrjen e financave 
publike të institucioneve shtetërore apo  institucioneve tjera që operojnë në 
Kosovë (Kuvendi i Kosovës, 2011). Në vitin 2009 Kuvendi themeloi Komisionin 
Parlamentar për Mbikëqyrjen e Financave Publike. Sipas kornizës ligjore ky 
komision është përgjegjës për mbikëqyrjen e shpenzimeve buxhetore të 
institucioneve të financuara nga paratë publike, duke përfshirë këtu edhe 
institucionet e sigurisë (Kuvendi i Kosovës, 2011). Auditori i Përgjithshëm është 
i obliguar që Raportet Vjetore financiare  të ja paraqes për rishikim final këtij 
komisioni, para se ato të ja prezantojë parlamentit në seancë plenare.

Funksionet të mbikëqyrjes financiar posedojnë edhe komisionet parlamentare 
të cilat janë themeluar për mbikëqyrur sektorin e sigurisë. Në këtë drejtim, 
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Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së 
Kosovës (KPBSMFSK) ndër të tjera mbikëqyrë edhe shpenzimet dhe menaxhimin 
e financave të  Ministrisë së Punëve të Brendshme – MPB (duke përfshirë Policinë 
e Kosovës dhe Menaxhimin e Emergjencave); Ministrinë e Forcës së Sigurisë së 
Kosovës – MFSK (duke Përfshirë FSK-në); dhe Këshillin e Sigurisë së Kosovës 
( Kuvendi i Kosovës 2010). Po ashtu Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë 
së Kosovës për Inteligjencë (AKI) është kompetent edhe për mbikëqyrjen  
financiare të AKI. Ligji përcakton që ky komision ka kompetenca  të rishikojë 
raportet e Drejtorit të AKI që kanë të bëjnë me aktivitetet dhe shpenzimet e AKI 
(Ligji për AKI, 2008: 36.6). Për dallim nga komisionet e tjera te lartpërmendura, 
diskutimet e Komisionit për Mbikëqyrje të AKI nuk janë  të hapura për publikun.

Në përgjithësi, institucionet e sigurisë obligohen të informojnë dhe të marrin 
pëlqimin nga komisionet relevante parlamentare për projektet që tejkalojnë 
shumen një milion euro. Sidoqoftë ky rregull zbatohet vetëm për projektet që 
financohen nga ana e Buxhetit të Kosovë, ndërsa nuk përfshihen projektet e 
financuara nga donacionet ndërkombëtare.

7.1.2. IMPLEMENTIMI

Komisionet parlamentare kanë shfaqur performancë të limituar në mbikëqyrjen 
buxhetore të sektorit të sigurisë. Përveç KBF komisionet tjera janë të themeluar 
së voni dhe/ose nuk kanë ushtruar pothuajse kurrfarë aktiviteti mbikëqyrës 
të evidentuar të shpenzimeve të fondeve buxhetore, të ndara për sektorin e 
sigurisë. Duke u nisur nga mandati i KFB i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen 
e raporteve vjetore si dhe mbikëqyrjen financiare të Buxhetit të Konsoliduar 
të Kosovës, në praktikë, ky komision është përballur me kritika të ndryshme 
që ndërlidhen me efikasitetin e ushtrimit të kontrollit mbi financat publike. 
Kritika janë bërë nga shoqëria civile sidomos kur është fjala për diskutimet 
e Raporteve Vjetore të Auditorit të Përgjithshëm ku komisioni në fjalë  është 
cilësuar në vazhdimësi si shkaktari i zhegitjeve në diskutimin e raporteve dhe 
pothuajse asnjëherë nuk ka iniciuar ndonjë rekomandim përcjellës  duke u  
bazuar në gjetjet e këtyre raporteve (QKSS, 2010).40 Për të  ngritur kapacitetet 
institucionale të Kuvendit të Kosovës në mbikëqyrjen e shpenzimeve buxhetore, 
në vitin 2008 Kuvendi i Kosovës themeloi një komision shtesë parlamentar, 

40    Shih gjithashtu publikimin “Mekanizmat e Kontrollit të Institucioneve të Pavarura Shtetërore”, QKSS, 
Prishtinë, 2010, faqe 11
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Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike, por pavarësisht nga kjo, të 
dhënat e mëvonshme tregojnë se ky komision deri më tani nuk ka treguar 
ndonjë përmirësim të situatës. Në fakt, puna kryesore e këtij komisioni është 
mbikëqyrja  e pasqyrave financiare dhe raporteve të Auditorit të Përgjithshëm, 
të cilat ka filluar ti shqyrtoj vetëm në vitin  2010. Andaj për shkak të dinamikës 
tejet të ulët punës, të dyja këto komisione parlamentare buxhetore kritikohen 
vazhdimisht nga shoqëria civile  nga të cilët kërkojnë  që të ketë  qasje më 
proaktive në mënyrë që të rritet efikasiteti kontrollit të shpenzimeve të 
financave publike. 

Hulumtimi nuk ka gjetur të dhëna mbi performancen e komisioneve 
parlamentare  të sektorit të sigurisë, në mbikëqyrjen e shpenzimeve të buxhetit. 
KPBSMFSK ka mandat për rishikimin e buxhetit të PK dhe FSK edhe pse deri 
më tani nuk ka ndonjë dëshmi që ky komision ka kërkuar llogaridhënie për 
shpenzimet buxhetore të Policisë, FSK apo ndonjë mekanizmi tjetër te sigurisë. 
Përkundër faktit që komisionet relevante obligohen të rishikojnë procedurat 
e prokurimit për projektet e financuara nga paraja publike që tejkalojnë 
shumen 1 milion euro, hulumtimi nuk gjeti ndonjë dëshmi që kontratat e tilla 
të prokurimit janë rishikuar nga komisionet e sigurisë. Në një prej takimeve 
të Komisionit të mëparshëm për Mbikëqyrjen e FSK41 një prej deputetëve 
publikisht i ka kritikuar anëtarët tjerë për mos rishikimin e këtyre kontratave 
edhe pse FSK kishte kontraktuar blerje të armeve me vlerë të tillë në atë kohë  
(Obzervim nga ana e QKSS, 2010).42 Përderisa ka pasur qasje proaktive nga një 
pjese e deputetëve kur bëhet fjalë për kontrata të lidhura në fushën e ndërtimit 
të transportit rrugor,  dhe fushat tjera ekonomike, mbikëqyrja e prokurimit 
në sektorin e sigurisë praktikisht është pothuajse inekzistente. Në vjeshtë të 
vitit 2010 Komisioni i mëparshëm parlamentar për Mbikëqyrjen e FSK kishte 
ftuar Ministrinë e FSK-së për t’iu përgjigjur pyetjeve të deputetëve për të 
gjeturat e Auditorit të përgjithshëm për shpenzimet buxhetore në vitin 2009 
(Vëzhgim, 2010). Ky ishte hapi i parë i kontrollit buxhetor të FSK dhe MFSK-
së nga ana e Kuvendit të Kosovës. Ndërkohë, mungojnë informacionet në 
lidhje me mbikëqyrjen buxhetore të ushtruar nga ana e Komisioni Parlamentar 
për Mbikëqyrjen e AKI-së për shkak të seancave të  cilat janë të mbyllura për 
publikun. 

41    Me përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës të inauguruar në Mars të vitit 2011, Komisioni për Forcën e 
Kosovës ju bashkua Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri, duke formuar Komisionin për Punë të 
Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës;

42    Procesverbali i takimit të Komisionit Parlamentar të FSK, 15.07.2010
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Në përgjithësi seancat plenare të kuvendit shërbejnë si arenë për kritika në 
mes të deputetëve të pozitës dhe opozitës, të cilët argumentojnë dhe kundër-
argumentojjnë në lidhje shpenzimet buxhetore dhe prokurimin. Megjithatë, 
këtyre diskutime në masë të madhe iu mungon konstruktiviteti,  dhe si rrjedhojë 
vetëm sa e forcojnë argumentin së roli i Kuvendit të Kosovës vazhdon të jetë i 
dobët (Raporti i Progresit i BE 2009). Në përgjithësi, transparenca e seancave 
plenare vazhdon të jetë e limituar pasi që televizioni publik edhe më tutje 
transmeton seancat plenare vetëm deri në ora 17:0,0 për shkak të skemave 
programore të cilat janë në program të realizohen në orët e pasdites (Raport, 
2010: 10).

7.1.3. KAPACITETET MENAXHUESE DHE ADMINISTRATIVE

Kapacitetet administrative të komisioneve parlamentare janë të limituara si në 
burimet njerëzore ashtu dhe ato materiale. Shumica e deputetëve nuk kanë 
përvojë në çështjet buxhetore apo të prokurimit, gjë që dobëson efikasitetin 
e mbikëqyrjes. Po ashtu po thuajse asnjëri nga stafi mbështetës i komisioneve 
mbikëqyrëse parlamentare të sektorit të sigurisë, nuk kanë përgatitje akademike 
në fushën e financave publike.  Edhe më paradoksal është fakti se mungesa e 
përvojës është e dukshme edhe në komisionet e kontrollit buxhetor (KDI, 2009). 
Bazuar në gjetjet tona, shumica e deputetëve në KBF kanë nevojë për shpjegime 
të veçanta në ndërlidhje me  përmbajtjen dhe terminologjinë ekonomike 
e cila është përdorur në raportet financiare të Auditorit të Përgjithshëm apo 
raporteve  tjera. (Venhari, 2010). Për më tepër, shpeshherë Kuvendi i Kosovës  
është detyruar të kërkoj mbështetje dhe përkrahje profesionale nga organizatat 
vendore  dhe ndërkombëtare për  ndërmarrjen e  veprimeve të caktuara, gjë 
që nuk reflektojnë konsistencën afatgjate të këtij institucioni. Organizatat 
ndërkombëtare zakonisht  ofrimin e mbështetjes së tyre e bazojnë në projektet 
afatshkurtra apo afatmesme, dhe duke pasur parasysh që rënien graduale të 
donacioneve të dedikuara për Kosovën kjo mbështetje kohëve të fundit është 
reduktuar së tepërmi. Andaj është shqetësues fakti se nuk vërehet ndonjë 
përpjekje e konsiderueshme e ndërmarrë nga ana sekretariatit të Kuvendit të 
Kosovës  për të stimuluar ekspertizën lokale në kuadër të strukturave të tij në 
baza afatgjata dhe të qëndrueshme. Përkundrazi, ka indikacione se stafi i ri  në 
disa komisione parlamentare është rekrutuar kryesisht në bazë të preferencave 
politike dhe interesave individuale të qarqeve të caktuara, fenomen ky që ka 
politizuar në masë të madhe stafin mbështetës të këtyre komisioneve. Andaj 
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si pasojë e kësaj, ka filluar të bëhet shprehi ndërrimi i stafit profesional dhe 
mbështetës  paralelisht me ndërrimin e legjislaturave.

7.1.4. VLERAT

Praktika parlamentare e ushtrimit  të kontrollit buxhetor në sektorin e sigurisë 
është e limituar. Kjo për faktin se  si mekanizmat e sigurisë ashtu edhe 
mekanizmat e kontrollit parlamentar janë ende në proces të konsolidimit. 
Për më tepër, supozohet  për nivel të lartë korrupsionit nga ana e zyrtarëve 
të lartë institucional dhe politik, me ç’rast  ulë vullnetin politik për të rriturr 
nivelin e mbikëqyrjes parlamentare të  shpenzimit buxhetore dhe procedurave 
të prokurimit. Andaj nuk ka praktikë të mirëfilltë që argumenton  zhvillim efikas 
të mbikëqyrjes parlamentare të shpenzimet buxhetore për institucionet e 
sigurisë. Për më tepër diskutimet mbi shpenzimet e institucioneve tjera publike 
shpesh vënë në hije përpjekjet për të ngritur çështjet rishikimit të shpenzimeve 
buxhetore dhe të prokurimit në kuadër të sektorin e sigurisë.

7.2. kontrolli i iMPleMentiMit të ligjit dhe 
resPektiMit të dretjAve të njeriut

7.2.1. LEGJISLACIONI

Kontrolli parlamentar për zbatimin e  ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
në Kosovë është i rregulluar me legjislacionin primar dhe sekondar. Kushtetuta 
i ka kushtuar rëndësi të veçantë mbrojtjes parlamentare të drejtave të njeriut. 
Në fakt, Kuvendi i Kosovës ka dy komisione parlamentare relevante përgjegjëse 
për mbikëqyrjen e të drejtave të njeriut në përgjithësi: Komisionin për të Drejtat, 
Interesat e Komuniteteve dhe Kthim, si dhe Komisionin për të Drejtat e Njeriut, 
Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione. Në fakt, Komisioni për të 
Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim është i vetmi komision permanent 
i paraparë edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Sipas saj, ky komision 
përbëhet nga 1/3 e komunitetit serb, 1/3 e komuniteteve tera pakicë dhe 1/3 
e komunitetit shumicë të përfaqësuar në kuvend (Kushtetutë 2008: 78.1). Në 
bazë të kushtetutës, me kërkesë të çdo anëtari të Kryesisë së Kuvendit, çdo ligj i 
propozuar do të dërgohet për shqyrtim në Komisionin për të Drejtat , Interesat 
e Komuniteteve dhe Kthim (Neni 78.2).  
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Mbrojtja e të drejtave të njeriut mund të ngritët në mënyrë direkte, pra duke 
thirrur seancë të veçantë plenare për të diskutuar çështje të rëndësishme në 
fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sektorin e sigurisë. Megjithatë 
në shumicën e rasteve ngritja e këtyre çështjeve bëhet në mënyrë indirekte që 
nënkupton ngritjen e tyre në njërin nga komisionet parlamentare që mbulon 
fushën e të drejtat e njeriut apo edhe sektorin e sigurisë në rast se dyshohet 
për shkelje të kryera nga mekanizmat e këtij sektori. për të ilustruar më mirë 
këtë, marrim si shembull përshkrimin e përgjegjësive të Komisionit Punë të 
Brendshme dhe Siguri të legjislaturës së më hershme ku ishte paraparë se ky 
komision duhej të ndiqte zhvillimet dhe të mbikëqyrte gjendjen e sigurisë, 
duke i thënë theks të veçantë sigurisë së pakicave (Kuvendi i Kosovës, 2010). 
Megjithatë, asnjëra nga ligjet që mbulojnë fushëveprimin e PK-së, FSK-së ose 
AKI-së nuk i referohen në mënyrë specifike kërkesave parlamentare në lidhje 
me çështjet e të drejtave të njeriut, sëpari që në rastin e paraqitjeve të shkeljeve 
të tilla mbikëqyrja parlamentare do duhej të funksionalizohej ngjashëm me 
çfarëdo shkele që paraqitet në këtë fushë, pa marrë parasysh se për cilin sektor 
bëhet fjalë.  

7.2.2. IMPLEMENTIMI

Në praktikë, deri me tani është vërejtur se performanca e Kuvendit të Kosovës sa 
i përket mbikëqyrjes parlamentare ka qenë relativisht e ulët andaj përkushtimi i 
këtij institucioni sa i përket të drejtave të njeriut në përgjithësi nuk ka qenë në 
nivel të duhur. Ka pasur deputet që gjatë seancave plenare të caktuara kanë 
ngritur edhe çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
por që rrallë herë kanë gjetur përkrahjen nga grupe e mëdha të deputetëve. 
Gjetjet tregojnë se parlamenti është angazhuar në miratimin e legjislacionit 
relevant, mirëpo ende vërehen ngecje te ky institucion sa i përket përfaqësimit  
të interesave të qytetarëve dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre në rast se 
paraqiten dyshimet për shkelje të mundshme. Në të kaluarën, ngathtësitë të 
tilla ishin mjaftë të shpeshta sidomos kur kemi parasysh mënyrat e diskutimeve 
të e Raporteve të Ombudspersonit,  e po ashtu gjatë procesit të zgjedhjes së 
Ombudspersonit, ku Kuvendit iu deshën pothuajse pesë vite derisa u arrit 
konsensusi në mes deputetëve për  të emëruar personin e duhur në këtë 
pozicion (KCSS, 2010: 7).43 Andaj duke pasur parasysh rëndësinë e madhe që 

43    Shih gjithashtu “Mekanizmat e Kontrollit të Institucioneve të Pavarura Shtetërore – Punimi i Kritereve QKSS”, 
QKSS, Prishtinë, 2010, faqe 7
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ka institucioni i Ombudspersonit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, vonesat 
e tepërta në zgjedhjen e kreut te Ombudspersonit lanë të nënkuptojnë që 
megjithatë parlamenti nuk i kushton vëmendje aq sa duhet çështjeve që janë 
direkt të ndërlidhura me të drejtat e njeriut, gjë që nuk është e ndërlidhur vetëm 
me sektorin e sigurisë, por me sektorin publik në përgjithësi (Selmani 2010). 

Ndërsa nëse flitet konkretisht për komisionet parlamentare që mbulojnë 
sektorin e sigurisë, atëherë mund të thuhet  se deri më tani nuk ka pasur 
pothuajse asnjë diskutim substancial nga ana e këtyre komisioneve për  
çështjet e respektimit të drejtat të njeriut në këtë sektor. Përderisa ekziston 
shqetësime se mund të ketë shkelje të mundshme të drejtave të njeriut dhe 
atyre që kanë të bëjnë me vendin e punës në këtë sektor, aktivitetet e ndërmarra 
nga  komisionet parlamentarë që mbulojnë sektorin e sigurisë në adresimin e 
këtyre çështjeve lënë shumë për të dëshiruar. Për të ilustruar rëndësinë e kësaj 
që u tha, mund të marrim si shembull niveli e lartë të shkeljeve  të drejtave 
të njeriut të personave që janë të punësuarve në sektorin  privat të sigurisë i 
cili në vazhdon konsiderohet si alarmant (QKSS, 2009) megjithatë deri më tani 
asnjë nga komisionet parlamentare nuk e kanë adresuar këtë çështje. Edhe 
kur shoqëria civile dhe mediat ngritën rastet e shkeljeve të drejtave të njeriut, 
mbështetja nga ana e Kuvendit të Kosovës është mjaftë e kufizuar. Realisht, 
duke pasur parasysh ekzistimin e një sektori relativisht të ri të sigurisë deri më 
tani nuk ka pasur edhe qa shumë raste të shkeljeve të mëdha të drejtave të 
njeriut nga ana e institucioneve shtetërore të sigurisë të cilat do të duhej të 
adresoheshin në Kuvend. Por edhe pse ka pasur disa ankesa të ngritura ndaj 
Policisë së Kosovës, këto çështje janë adresuar dhe trajtohen vetëm nga ana 
e Ombudspersonit të Kosovës. Në periudhën 2007-2010 janë regjistruar 43 
raste të shkeljes së të drejtave të njeriut nga ana e policisë (QKSS, 2010: 96). 
Deri në mesin e vitit 2011, është raportuar vetëm një shkelje e të drejtave të 
punësuarve në FSK. 
 

7.2.3. KAPACITETET MENAXHUESE DHE ADMINISTRATIVE

Kapacitetet administrative janë të mangëta edhe kur është fjala për ushtrimin 
e mbikëqyrjes parlamentare dhe adresimin e çështjeve që kanë të bëjnë me 
shkeljen e të drejtave të njeriut. Dallim të vogël mund të ketë për faktin se 
ekspertiza e deputetëve në çështjet e të drejtave të njeriut është pak më e 
theksuar se sa për kontrollin buxhetor. Megjithatë, edhe këtu ka mungesë të 
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stafit mbështetës që do të mund të i mbështeste iniciativat e ndërmarra nga 
deputetët në këtë drejtim. Gjithashtu, deputetët kanë hapësira të vogla në 
zyrat e tyre në ndërtesën e Kuvendit44, gjë që kufizon diskutimet e mundshme 
në mes të deputetëve dhe qytetarëve në rast të ngritjes së çështjeve që kanë të 
bëjnë me shkeljet e të drejtave të njeriut. Shpesh herë deputetët janë detyruar 
që të përdorin salla e parlamentit dhe ambientet jashtë ndërtesës me qëllime 
të organizimit të takimeve dhe diskutimit të ndërsjella me përfaqësues të 
organizatave të shoqërisë civile, të cilat përkundër rrethanave në shumicën e 
rasteve kanë rezultuar të jenë mjaftë produktive.
  

7.2.4. VLERAT

Adresimi i çështjeve të mbrojtjes së të drejtave të njeriut në parlament varen 
kryesisht nga vullneti dhe disponimi i deputetëve për ti ngritur ato. Ka edhe 
raste kur çështjet e mbrojtjes së të drejtave të njeriut janë përdorur si mjet 
propagandimi politik, veçanërisht nga partitë politike në opozitë. Në të vërtetë 
ka disa raste kur pamjaftueshmëria e punës së qeverisë në mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut dhe transparencës ishin ngritur si çështje debati parlamentar, 
mirëpo në të shumtën e rasteve disponimi i shumicës së deputetëve ishte aq i 
fuqishëm sa të mund të përkraheshin këto iniciativa që kishin për qëllim vënien 
nën presion të akterëve institucional e qeveritar që ti marrin parasysh këto 
shqetësime. Megjithatë, prania e fuqishme dhe gjithëpërfshirëse e bashkësisë 
ndërkombëtare në Kosovë ndikoi që të drejtat e njeriut të ngriteshin si 
çështje me rëndësi esenciale dhe duke i dhënë theks të veçantë praktikave  
parlamentare  të cilat kishin të bënin me mbrojtjen e komuniteteve pakicë.

7.3. Funksionet e kontrollit dhe MBikëqYrjes 
së ZBAtiMit të PolitikAve qeveritAre dhe legji-
slACionit të MirAtuAr ngA kuvendi i kosovës

7.3.1. LEGJISLACIONI

Kontrolli dhe mbikëqyrja e implementimit të politikave qeveritare dhe 
legjislacionit është një tjetër aspekt i rëndësishëm i mbikëqyrjes demokratike. 

44    Deputetët përdorin zyrën e grupit të tyre parlamentar, por ata vazhdimisht ankohen që kjo nuk do të i 
lejojë ata të trajtojnë disa çështje në mënyrë të duhur. 
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Dispozitat kushtetuese të sektorit të sigurisë në mënyrë konkrete i referohen 
rolit të Kuvendit në mbikëqyrjen e buxhetit dhe politikave të  institucioneve të 
sigurisë të parashikuara me ligj (Kushtetuta Neni 125,5).

Ndër përgjegjësitë kryesore të cilat i janë dhënë KPBSMFSK-së janë që ti 
mbikëqyrë zbatimin e  politikave publike dhe strategjive të brendshme të 
sigurisë, të inicioj dhe miratojë legjislacionin në fushat të cilat janë pjese  
e veprimtarisë së këtij Komisioni si dhe të ketë bashkëpunim të ngushtë 
me  mekanizmat e brendshëm të kontrollit të cilët veprojnë në kuadër të 
institucioneve përkatëse të sigurisë. Përgjegjësi e këtij komisioni është të 
monitoroj punën e Policisë së Kosovës dhe të Forcës së Sigurisë së Kosovës 
lidhur me implementimin e politikave të tyre institucionale (Kuvendi i Kosovës 
2010).

Përveç shqyrtimit të strategjive, ligjeve, dhe dokumenteve të politikave të 
dorëzuara nga MPB dhe MFSK, KPBSMFSK ka kompetenca që thërras zyrtarëve 
të lartë nga këto dy ministri që të përgjigjen në pyetjet e deputetëve gjatë 
seancës plenare duke iu kërkuar përgjegjësi sa i përket zbatimit të politikave. 
Rol të ngjashëm ka edhe Komisioni për Mbikëqyrjen e AKI-së i cili përveç 
tjerash ka për detyrë që: të mbikëqyrë ligjshmërinë e punës së AKI, të rishikojë 
raportet e Kryeministrit të lëshuara për AKI-në duke u bazuar në auditimet, 
inspektimet apo hetimet e bëra; të shqyrtoj raportet e përpiluara nga Drejtori i 
AKI-së dhe Inspektori i Përgjithshëm i kësaj Agjencie. Krahasuar me komisionet 
tjera, Komisioni për Mbikëqyrjen e AKI punon kryesisht në seanca të mbyllura 
dhe diskutimet në këtë komision nuk janë të hapura për publikun (Ligji mbi 
AKI: 37.2).

7.3.2. IMPLEMENTIMI

KPBSMFSK është i obliguar që të rishikoj gjithë legjislacionin përkatës në 
sferën të cilën e mbulon, para se ato të kalojnë seancës plenare të kuvendit 
për aprovim. Ky komision gjatë procesit të miratimit të ligjit është i obliguar që 
të cakton një anëtarë si pikë referuese për organizimin e grupe punuese për 
miratimin e  ligjit. Përveç anëtarëve të këtij Komisioni dhe akterëve institucional 
përkatës të ftuar në këto grupe duhet të jenë edhe përfaqësues të shoqërisë 
civile dhe ekspertët e asaj fushe. Në raste të caktuara kur drafti pëson modifikime 
të mëdha të ligjit, ai kthehet përsëri në Qeveri për me qëllim të inkorporimit 
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të sugjerimeve të dala nga ana e parlamentit. Këtu vlen të theksohet se në të 
shumtën rasteve kërkesat individuale të deputetëve apo edhe të përfaqësuesve 
të shoqërisë civile kanë hasur në mirëkuptim të zyrtarëve të këtij komisioni.45 
Madje, në bazë të gjetjeve të këtij hulumtimi mund të konstatohet se komisioni 
ka ushtruar një qasje mjaft proaktive në shqyrtimin e pjesës më të madhe të 
legjislacionit përkatës dhe gatishmëria për përfshirjen e shoqërisë civile dhe 
përfaqësuesve të mediave në grupe punuese ka qenë e dukshme në pjesën 
dërmuese të rasteve. Mirëpo, gjetjet po ashtu tregojnë  ky bashkëpunim 
brenda këtij komisioni me akter të jashtëm gjatë  procesi të draftimit të ligjeve 
apo shqyrtimit të zbatimit të ligjeve specifike janë bërë mbi baza ad hoc pa një 
strategji apo qasje konkrete. Po ashtu vërehet se komisioni ka qenë më aktiv 
në mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Policinë dhe më pak për mekanizmat 
tjerë. Komisioni parlamentar për AKI në bazë të gjetjeve të mbledhura për këtë 
hulumtim del se nuk kishte ushtruar ndonjë funksion mbikëqyrës sa i përket 
zbatimit të legjislacionit përkatës të kësaj Agjencie, si dhe agjenda legjislative 
kishte ndikuar qe ky komision të mos ketë pasur nevojë të shqyrtoj draftimin e 
legjislacionit në këtë fushë (Qeveria e Kosovës).46

Në përgjithësi mund të theksohet po ashtu se komisionet përkatëse të sigurisë 
ushtruan rol të kufizuar në mbikëqyrjen e politikave të qeverisë që ndërlidhen 
me sektorin e sigurisë. Në këtë drejtim më e theksuar ishte qasja e Qeverisë për 
pjesën veriore të Kosovës dhe zbatimin e Strategjisë për Veriun (Mustafa, 2010). 
Gjatë hulumtimit nuk është vërejtur pothuajse asnjë fakt sa i përket diskutimit 
nga ana e Kuvendit të strategjive sektoriale të sektorit të sigurisë. Strategjia e 
Sigurisë Nacionale (SSN) ishte e para e cila kaloi nëpër KPBSMFSK dhe kjo ky 
ishte ndër rastet e vetme, megjithëse më pas nuk u debatua  pothuajse fare në 
publik për këtë dokument. KPBSMFSK dhe Komisioni për Mbikëqyrjen e AKI-së 
do të duhej gjithashtu që të i shqyrtojë strategjitë për FSK dhe AKI që pritet të 
miratohen të në një të ardhme të afërt. Megjithatë ka shumë pak informacione 
të disponueshme që tregojnë ecuritë e diskutimin të dokumenteve strategjike 
të ndryshme të sigurisë. Andaj edhe këtu pritet të ndodh shembulli i njëjtë si 
me SSN-në e cila fillimisht ishte miratuar nga Qeveria dhe me pas ne mesin 
e vitit 2011 edhe u aprovua edhe ana e Kuvendit, pa ju nënshtruar asnjëherë 
diskutimeve të hapura në seancat parlamentare. Edhe strategjia e re e policisë 

45    Në përvojën e QKSS me punën e Komisionit, gjatë vitit 2009 dhe 2010, hartuesit iu përgjigjen pozitiv-
isht ftesës për seancë publike ose grupeve të përbashkëta punuese. 

46    Për shembull, për periudhën legjislative 2010, 2011 dhe 2012 nuk priteshin ligje të kalojnë në Komisio-
nin për AKI
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e cila u miratua në Tetor të vitit 2010, nuk ju nënshtrua fare diskutimit nga ana 
e deputetëve për të cilën qytetarët janë të informuar.

7.3.3. KAPACITETET MENAXHUESE DHE ADMINISTRATIVE

Siç u shpjegua më lart,  Kuvendi i Kosovës është duke vuajtur nga mungesa e 
stafit të kualifikuar mbështetës që do të ndihmonin shqyrtimin e legjislacionit 
dhe zbatimin e politikave. Aktualisht, vetëm disa deputetë kanë përvojë të 
mëhershme dhe janë të kualifikuar në fushën e sigurisë. Personeli mbështetës 
përkrahet nga mbështetja e huaj e ofruar nga qeveri dhe organizatave 
të ndryshme ndërkombëtare, dhe vetëm dy nga gjithsejtë pesë zyrtarët 
mbështetës që punojnë në kuadër të KPBSMFSK-së janë të paguar nga buxheti 
i Kuvendit.4748 Kjo vë në dyshim konsistencën e stafit parlamentar. Ndonëse ka 
pasur mbështetje nga organizatat ndërkombëtare siç janë UNDP, DCAF, dhe 
OSBE, të cilat herë pas here ,mbështesnin  Kuvendin, sidomos kur bëhet fjalë 
për hartimin e ligjeve të reja dhe dokumenteve të politikave. Shpeshherë stafi i 
KPBSMFSK i nënshtrohet trajnimeve të avancuara në fushën e parlamentarizmit 
të cilat megjithatë në të shumtën e rasteve janë të financuara nga donacionet 
e  organizatave ndërkombëtare dhe të qeverive mike të Kosovës, dhe vetëm 
ne raste të rralla këto trajnime mbulohen financiarisht nga ana e Kuvendit. 
Megjithatë, vlen të theksohet fakti se mbështetja e jashtme ndaj komisioneve 
parlamentare të sigurisë sa i përket ngritjes se kapaciteteve në fushën e 
funksionalizimit të mbikëqyrjes parlamentare të zbatimit të politikave qeveritare 
në sektorin e sigurisë kohëve të fundit ka rënë dukshëm (Monez 2009: 4). Për 
momentin Komisionit Mbikëqyrës të AKI-së i mungon  staf  i mjaftueshëm 
mbështetës, dhe aktivitetet e këtij komisioni zakonisht mbështetën nga stafi 
profesional i KPBSMFSK. 

7.3.4. VLERAT

Pavarësisht kompetencave të mjaftueshme për kontrollin dhe mbikëqyrjen 
e ligjeve dhe politikave të qeverisë, konsistenca e punës së parlamentit në 
shqyrtimin dhe zbatimin e legjislacionit dhe implementimin e politikave 
është relativisht e dobët. Megjithëse ekzistojnë komisione përkatëse të cilat 

47    Një ekspert mbështetej nga DCAF dhe dy të tjerë paguheshin nga UNDP

48    Për më shumë informata në lidhje me kapacitetet Parlamentare, shih Vlerësimin e Integritetit Institucio-
nal, në link-un: http://www.kdi-kosova.org/publications/NIS2011en.pdf 
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kanë përgjegjësinë për mbikëqyrjen e institucioneve të  sigurisë duke marrë 
në konsideratë numrin kaq të vogël të stafit mbështetës është e vështirë që të 
pritet nga këto komisione të ofrojnë mbikëqyrje për shkak të kapaciteteve të 
limitizuara profesionale dhe administrative që ato kanë. 

7.4. rekoMAndiMet

Për sekretariatin e kuvendit:
•	 Të hartojë politika të përgjithshme për rekrutimin dhe të parasheh një 

vijë të posaçme buxhetore për stafin vendor mbështetës më qëllim 
të fuqizimit dhe ngritjes së efikasitetit të komisioneve të sigurisë dhe  
reduktimin e varshmërisë nga donacionet e huaj;

Për komisionet parlamentare:
•	 Komisionet përkatëse parlamentare për siguri si dhe komisioni buxhetor 

duhet që periodikisht të rishikojë planifikimin dhe shpenzimin e  buxhetit 
të ndarë për institucionet e sigurisë;

•	 Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës 
së Sigurisë së Kosovës duhet të filloj të shqyrtojë të drejtat e njeriut të 
punonjësve të sektorit të sigurisë. Kjo vlen edhe për shkeljet e të drejtave 
të njeriut në sektorin e kompanive private të sigurisë;

•	 Komisionet parlamentare të cilat mbulojnë sektorin e sigurisë duhet 
të shprehin më tepër gatishmëri sa i përket diskutimeve në lidhje me 
hartimin e politikave të sigurisë duke ftuar në baza të rregullta ndër të 
tjerash edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile.
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     KONTROLLI GJYQËSOR 
           I SEKTORIT TË SIGURISË 
                    PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE

Pavarësia e gjyqësorit është njëra nga prerogativat fundamentale të garantuara 
me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me ligj. Pushteti gjyqësor në 
Kosovë është unik dhe ushtrohet nga gjykatat të cilat nuk i nënshtrohen kurrfarë 
kufizimi sa i përket kontrollit gjyqësor të përdorimit të forcës apo shkeljeve të 
tjera që rrjedhin nga keqpërdorimet e autoriteteve të zbatimit të ligjit. 

Infrastruktura ligjore ende nuk është zbatuar në masë të duhur në praktikë, si 
shkak i politikave joadekuate në radhë të parë brenda Policisë së Kosovës, ku për 
shkak të performancës jo të mirëfilltë të saj  dhe të mekanizmave mbikëqyrës, 
mundësia e përdorimit të forcës nga ana e zyrtarëve Policor është vështirë 
për tu provuar. Sikurse edhe është vërejtur përgjatë këtij kapitulli, problemi 
në grumbullimin e fakteve në rastet kur qytetarët mund të jenë viktima të 
përdorimit të forcës së panevojshme nga organet e sundimit të ligjit paraqet 
një çështje brengosëse.

Sa i përket përdorimit të masave të veçanta hetuese, brenga të shumta paraqiten 
për shkak të mungesës së legjislacionit adekuat si dhe mos-implementimit të 
tij. Megjithëse në Kosovë gjyqësori posedon kompetenca të plota sa i përket 
rishikimit të ligjshmërisë së provave të mbledhura nga Policia e Kosovës, atij 
i mungon njohuria për t’iu qasur kornizës ligjore dhe implementimit të saj 
në raport me kompetencat e zgjeruara që posedon Agjencia e Kosovës për 
Inteligjencë. 

Përveç problemeve konkrete që rrjedhin nga përdorimi i forcës nga ana e 
autoriteteve të zbatimit të ligjit dhe situatën e paqartë në lidhje me ligjshmërinë 
e përdorimit të masave të veçanta hetuese, ekzistimi i problemeve tjera brenda 
gjyqësorit siç janë ndërhyrjet politike, korrupsioni, mungesa e profesionalizmit 
si dhe grumbullimi i rasteve të pazgjidhura krijojnë efekte negative sa i përket 
funksionimit të këtij sektori, dhe si rrjedhojë e bënë edhe më të vështirë fitimin 
e besueshmërisë sa i përket efikasitetit në punën e tyre. 

8
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8.1. PërdoriMi i ForCës ngA AnA e ZYrtArëve të 
ZBAtiMit të ligjit 

8.1.1. LEGJISLACIONI

Ekzistojnë disa autoritete të cilave në rrethana të caktuara iu lejohet përdorimi 
i forcës në pajtim me ligjin. Ndër ta janë zyrtarët policor të Policisë së Kosovës, 
Policia Doganore dhe një pjesë e stafit të Shërbimeve Korrektuese të Kosovës. 
Për më tepër, sistemi unik i drejtësisë i vendosur në Kosovë pas vitit 1999 (KS 
KB: Rez. 1244) por edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe nxjerrjes së 
Kushtetutës së re më 2008, ju krijon hapësirë forcave ndërkombëtare, kryesisht 
trupave të NATO-s në Kosovë (KFOR-it) që të kenë rol prijës në kuadër të 
prezencës ushtarake dhe civile në Kosovë.49 Edhe pse Policia e BE-së në Kosovë 
(Policia e EULEX-it) në parim ka rol mbikëqyrës, atyre iu lejohet po ashtu që t’i 
asistojnë Policisë së Kosovës në përmbushjen e detyrave të tyre. (www.eulex-
kosovo.eu). Prandaj, korniza e tanishme ligjore autorizon KFOR-in dhe EULEX-in 
që në raste të caktuara të përdorin forcën. Megjithëse deri tani ka pasur shumë 
pak raste të intervenimeve të tilla, vlen të përmendet mënyra se si ato raste 
(nuk) janë arsyetuar nga ana e Gjykatave vendore si rezultat i imuniteteve që 
gëzojnë pjesëtarët e këtyre forcave ndërkombëtare në Kosovë. 

Sa i përket Policisë së Kosovës, korniza ligjore  në lidhje me përdorimin e forcës 
ishte finalizuar  së voni, në vitin 2010, kur Drejtori i Policisë së Kosovës ashtu 
siç e obligon  Ligji i Policisë, miratoi “Udhëzimin administrativ për përdorimin 
e forcës nga ana e zyrtarëve të Policisë së Kosovës”. Përveç kësaj, Ligji i Policisë 
dhe Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale i Kosovës (KPPPK) rregullojnë 
rrethanat kur përdorimi i forcës mund të konsiderohet i justifikueshëm dhe po 
ashtu përcakton masat dhe sanksionet në rast të përdorimit të tepruar të forcës. 
(Ligji i PK, 2008: 25.2). Në to parashihen rastet dhe mënyrat në bazë të të cilave 
zyrtarët policor duhet ta përdorin forcën, ku gjithashtu përmendet se këta 
zyrtarë duhet të kenë parasysh edhe rrethanat dhe situatat e veçanta që kanë 
të bëjnë me natyrën e aktit kriminal, shkallën e rrezikimit të personave të tretë 
të cilët janë prezent si dhe gjendjen fizike, mentale dhe emocionale të personit 
ndaj të cilit përdoret forca (Ligji i PK, 2008: 25.3). Sigurisht kur përdorimi i forcës 
është ndërmarrë për të siguruar jetën e personave të tretë nga Policia e Kosovës 
dhe përdorimi i forcës në situata të tilla duhet të jetë në pajtim me standardet 

49    Ndër të tjera shiko Pjesën e 5-të të Deklaratës së Pavarësisë së Kosovës 
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ndërkombëtare. Ndërsa në rastet kur vërtetohet përdorimi i tepruar i forcës 
nga ana e zyrtarëve policor, atëherë bazuar në Ligjin e Policisë një veprim i 
tillë trajtohet si shkelje e rëndë disiplinore (Ligji i PK, 2008: 46). Gjatë aksioneve 
të policisë për vendosje të rendit dhe ligjit siç janë: arrestimet apo ndjekjet, 
zyrtarëve policor iu lejohet përdorimi i forcës për të kapur personin e kërkuar 
dhe dërguar në stacionin policor apo lokacion tjetër, por vetëm ne raste kur 
personi i akuzuar refuzon të bashkëpunoj me zyrtarë policorë apo pasi që 
zyrtari policor të ketë marrë urdhërin nga gjykata, ashtu sikurse është paraparë 
me legjislacionin në fuqi.  Në qoftë se policia ka përdorur forcën atëherë ajo 
është e obliguar që ta informoj personin e ndaluar në gjuhën të cilën ai/ajo 
mund ta kuptoj për të drejtat dhe obligimet e tij/saj, ashtu sikurse parasheh 
KPPPK (Ligji i PK, 2008: 17.8).

Dyshimet për shkelje serioze disiplinore të cilat involvojnë zyrtarët policor 
apo punonjës të tjerë në kuadër të Policisë së Kosovës, duhet të hetohen nga 
Inspektorati Policor i Kosovës dhe marrë parasysh gjetjet e tyre, Komisioni 
për Emërime të Larta dhe Disiplinë i Policisë së Kosovës duhet të vendos nëse 
veprimi i tillë ka ndodhur në të vërtetë apo nëse ai veprim paraqet shkelje 
ligjore, ku në rast se vërtetohet që shkelja ka ndodhur atëherë ky komision 
i rekomandon Drejtorit Përgjithshëm të Policisë për masat të cilat duhet 
ndërmarr ndaj kryerësit (Ligji i PK, 2008: 45.1).  

Drejtori i Përgjithshëm duhet të ndërmarr masa disiplinore të cilat mund 
të apelohen sipas procedurës administrative, direkt te Ministri i Punëve të 
Brendshme (MPB). Vendimi i Ministrit duhet të jetë vendim final administrativ e 
i cili mund të apelohet vetëm me mjete gjyqësore tek gjykata kompetente (Ligji 
i PK, 2008: 45: 3) si autoritet final gjyqësor. Në ndërkohë, për zyrtar të doganave 
kompetencat dhe kufizimet për përdorimin e forcës janë rregulluar me 
Udhëzimin Administrativ nr. 83 i cili rregullon mënyrën e aplikimit e të pajisjes 
së këtyre zyrtarëve me armë zjarri dhe kompetencat tjera për hetimin e veprave 
penale në kuadër të zonave doganore të përcaktuara me Kodin Doganor dhe 
të Akcizës.50 

50    Shikoje ne radhë të parë Nenin 302 dhe 270 në lidhje me kompetencat për të i kontrolluar njerëzit Kodi 
nr. 03/L-109 Doganat dhe Akcizat e Kosovës .
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8.1.2. IMPLEMENTIMI

Sikurse është vështruar më lartë, Kosova e ka të kompletuar kornizën ligjore sa i 
përket përdorimit të forcës nga ana e autoriteteve kompetente. Me gjithë këtë, 
në vitin 2010 gjykatat e Kosovës kishin regjistruar vetëm 11 raste të hapura 
kundër zyrtarëve të Policisë së Kosovës51 dhe asnjë rast nuk ka qenë i ngritur 
ndaj zyrtarëve Doganor  (Berisha, 2011) apo stafit të shërbimeve korrektuese 
(Bahtiri, 2011). Në Raportin e Progresit të Komisionit Evropian për vitin 2010 
thuhej se Qeveria e Kosovës duhet të bëjë më tepër sa i përket parandalimit 
të torturës, trajtimit joadekuat dhe përdorimit të tepruar të forcës nga ana e 
policisë si dhe stafit të burgjeve  (BE, 2010: 14.4). 

Nisur nga kjo, ky numër i ulët i rasteve të iniciuara pran gjykatave të Kosovës 
tregon shumë pak nga ajo qe mund të jetë duke ndodhur në realitet kur edhe 
dihen vështirësitë që hasin viktimat për të ofruar prova ligjore dhe faktike me 
rastin e përdorimin e tepruar të forcës nga ana e zyrtarëve policorë, po ashtu 
ekzistimi i nivelit të ulët të besimit të qytetarëve të Kosovës ndaj gjyqësorit,52 
grumbullimi enorm i rasteve dhe mungesa e efikasitetit të gjyqësorit  (UNDP 
Raporti për Parandalim të Hershëm Ed., 2008).

Mungesa e provave apo më konkretisht vështirësia për të i grumbulluar ato 
në rastet kur qytetarët viktimizohen nga përdorimi i tepruar i forcës nga ana 
e Policisë së Kosovës paraqet sfidë serioze. Sipas ekspertëve aktualisht janë 
duke munguar politikat adekuate brenda Policisë së Kosovës të cilat do të 
nxitnin monitorimin në mënyrë të vazhdueshme të stafit të saj me qëllim të 
identifikimit të shkeljeve të tilla eventuale (Marmullaku, 2011). Megjithëse, në 
raste të caktuara ka pasur iniciativa të brendshme që parashihnin instalimin 
e kamerave brenda dhe jashtë veturave të Policisë, me qëllim të krijimit të 
parakushteve për evidentim të këtyre shkeljeve mirëpo duke marrë si arsyetim 
implikimet buxhetore një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur (Marmullaku, 2011). 
Megjithatë, ka indikacione se një gjë e tillë nuk ka ndodhur edhe për shkakun 
se vendosja e kamerave do të mund të vente Policinë e Kosovës në pozitë 
ku pjesëtarët e saj do t’i nënshtroheshin hapur vëzhgimit intensiv, andaj për 

51    Mr. Behgjet Shala,Kryesues i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Kosovë. Shiko 
në: http://www.balkaninsight.com/en/article/policeman-punching-civilian-caught-on-tape

52    Raporti i Grupit ndërkombëtar të Krizave për Sundimin e Ligjit bë Kosovën e Pavarur, Raporti Evropian 
N°204 – 19 Maj 2010 at faqe. 1. 
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momentin një iniciativë e tillë nuk ka hasur në vullnetin e dëshiruar.53 Rreth 
fundit të vitit 2010, në Stacionin e Policisë në Pejë kishte ndodhur një rast ku 
zyrtari Policor kishte keqtrajtuar rëndë një qytetar, ndërsa rasti ishte arritur që 
të verifikohej vetëm fal kamerave që ishin instaluar në këtë stacion.54 Në fakt, 
para se të paraqiteshin incizimet dhe të vërtetohej rasti, Polici kishte tentuar të 
ofroj prova të rrejshme duke e paraqitur veten si viktimë ndërsa vetë viktima 
ishte mbajtur nën paraburgim deri në momentin kur videoja ishte dorëzuar si 
provë në gjykatë.55 Kështu, video incizimi në këtë rast kishte qenë provë kruciale 
për të iniciuar procedurë të re për rastin në fjalë, kësaj radhe kundër zyrtarit të 
policisë (Mr. Marmullaku, 2011).

Problem akut në hetimin e dhunës nga ana zyrtarëve të Policisë paraqet 
gjithashtu mungesa e vullnetit të zyrtarëve të PK-së për t’i denoncuar shkeljet e 
kryera nga kolegët e tyre. Gjersa Policisë i mungon ndonjë njësitë efikas i cili do 
të monitoronte në mënyrë më mënyrë të vazhdueshme përdorimin e tepruar 
të forcës nga ana e pjesëtarëve të saj, fuqizimi dhe konsolidimi i mëtutjeshëm 
i Inspektoratit Policorë të Kosovës (IKP-së) do të mund të kishte efekt pozitiv 
në vetëdijesimin e Policisë së Kosovës për pasojat që mund të sillte  përdorimi 
i tepruar i forcës nga ana e pjesëtarëve të saj duke i paralajmëruar ata për 
mundësinë e ndjekjes penalisht të këtyre veprave. Sikurse është shpjeguar në 
kapitullin e kontrollit ekzekutiv të sektorit të sigurisë, IPK do të ketë mandat 
që të inspektoj dhe hetoj Policinë e Kosovës madje edhe të arrestoj zyrtarët 
policorë në rast të kryerjes së ndonjë vepre të cilësuar kriminale (Ligji për IPK-
në, 2010).

E brengosur për përdorimin e tepruar të forcës nga PK, organizata Human 
Rights Watch i kishte propozuar EULEX-it që ta përgatis një vlerësim të pavarur 
të përdorimit të tepruar të forcës për rastin e aktivistëve të  lëvizjes Vetëvendosje 
(www.hrw.org), megjithatë EULEX-i dhe institucionet e Kosovës kishin injoruar 
një propozim të tillë.  Në fakt, sa i përket përdorimit të forcës nga PK, shumica e 
rasteve kishin ndodhur gjatë protestave të organizuara nga kjo lëvizje e cila në 
raste të caktuara refuzonte të ju bindej urdhrave të Policisë. Në një rast, gjatë 
përpjekjeve për të arrestuar Z. Albin Kurti-n, liderin e Vetëvendosjes, i cili kishte 

53    Për shembull

54     Hape link-un: http://www.kohaditore.com/index.php?cid=1,58,27490. Asnjë raport zyrtar nga Policia 
apo Gjykata e Pejës nuk i ishte ofruar publikut, megjithatë videoja ishte në qarkullim nëpër Mediat e Kosovës. 

55     Sa i përket arrestimit të zyrtarëve policor shiko link-un: http://newmedia-ks.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=9737:arrestohet-polici-pasi-rrahu-nje-qytetar-&catid=2:kronike&Itemid=131
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refuzuar të paraqitej në gjykatë, Policia e Kosovës gjatë aksionit të saj të bazuar 
në urdhrin për arrest të lëshuar nga Gjykatësi i EULEX, hasi në situatë eskaluese 
dhe si rezultat dhjetëra aktivist të kësaj lëvizjeje kishin kërkuar trajtim mjekësor 
pas lëndimeve të marra.  “Policisë së Kosovës i parashtrohen pyetje serioze për 
të cilat ajo duhet përgjigjur sa i përket mënyrës së zhvillimit të këtij aksioni 
për arrestim” kishte thënë Troszczynska-van Genderen nga organizata Human 
Rights Watch. Megjithatë sikurse në rastet paraprake, asnjë pasojë direkte 
ligjore nuk ishte drejtuar ndaj ndonjë zyrtari policor pjesëmarrës në aksion. Po 
aq brengosëse ishte pamundësia për të ju qasur drejtësisë e viktimat që kishin 
përjetuar keqtrajtim si shkak i përdorimit të tepruar të forcës (www.ks.undp.org). 
Mungesa e kapaciteteve në zyrën për ndihmë juridike që të mund të ju asistoj 
viktimave në procedura penale është evidente dhe si rezultat ka kufizuar qasjen 
në drejtësinë e Kosovës (BE, 2010: 14-15). 

Edhe pse jo në qarkun kohor të këtij hulumtimi, përveç rasteve që implikojnë 
Policinë e Kosovës,  dyshime serioze për shkelje sa i përket përdorimit të tepruar 
të forcës janë ngritur edhe kundër forcave ndërkombëtare te sigurisë të cilat 
operojnë në Kosovë të cilat dyshohet se pa ndonjë bazë ligjore kanë përdorur 
forcë të tepruar në raste të ndryshme. Kjo vërehej sidomos gjatë trazirave që 
kishin ndodhur në Shkurt të 2007 si rezultat i eskalimit të situatës në protestat 
e organizuara nga Lëvizja Vetëvendosje në Prishtinë. Në rastin në fjalë Polica e 
UNMIK-ut kishte përdoru gaz lotsjellës dhe plumba gome për të shpërndarë 
protestuesit. Si pasojë dy protestues, Mon Balaj dhe Arben Xheladini kishin 
humbur jetën ndërsa Zenel Zeneli dhe dhjetëra tjerë kishin pësuar lëndime të 
ndryshme trupore (Komunikatë për Media e UNMIK , 1). 

Duke pasur parasysh që Policia e UNMIK-ut operonte nën mandatin e Rezolutës 
së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244, Rezolutë kjo e cila ju 
jepte imunitet pjesëtarëve të këtij misioni në Kosovë, rasti në fjalë nuk pati 
mundësi të ngritët kurrë para asnjë gjykate vendore apo të shteteve prej nga 
vinin këta pjesëtarë. Si pasojë, rasti i ishte paraqitur Panelit ad-hoc të Këshillimit 
për të Drejtat e Njeriut pranë UNMIK-ut me datën 11 Tetor 2007 e cila ishte 
deklaruar si e pranuar më 6 Qershor 2008  (Komunikatë për Media e UNMIK, 2). 
Me qëllim të sqarimit të rastit në fjalë, Paneli kishte mbajtur një dëgjim publik 
me 4 Qershor 2008 ndërkohë që deri më tani vendimi i Panelit kurrë nuk është 
bërë i ditur për publikun. Sipas disa mediave ishte bërë e ditur vendimi për 
rastin ishte marr nga ana e Panelit megjithatë ishte vendosur që të mos bëhet i 
ditur për publikun. Si rezultat i mbajtjes në heshtje të rezultateve të këtij paneli 
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në lidhje me këtë rast, me 9 Shkurt 2011 Këshilli për Mbrojtje të Drejtave dhe 
Lirive të Njeriut kishte kërkuar nga Prokuroria e Përgjithshme e Kosovës që ta 
ri-hap këtë rast (www.telegrafi.com).

Rast i ngjashëm ishte edhe rasti Behrami.56 Ashtu sikurse e konfirmon edhe 
Gjykata Evropiane për të Drejta të Njeriut,57 problemet e kësaj natyre tejkalojnë 
fushëveprimin e Legjislacionit të Kosovës duke marrë parasysh imunitetin që 
kanë forcat e armatosura të angazhuara në Kosovë nën Rezolutën e Këshillit të 
Sigurimit që OKB-së. Rasti i lartpërmendur len të nënkuptoj se si rezultat i fuqisë 
vepruese të forcave ndërkombëtarë të instaluara në Kosovë, gjykatat kosovare 
nuk janë në gjendje t’i gjykonin këto raste. Sigurisht, kjo paraqet një sfidë 
bashkëkohore për të drejtën ndërkombëtare publike dhe si e tillë nuk mund 
të konsiderohet dukuri e cila preku vetëm Kosovën, megjithatë pamundësia 
për të ju qasur drejtësisë, mos qartësimi i masave të ndërmarra kundër këtyre 
shkeljeve dhe mungesa e mekanizmave që mbikëqyrin zbatimin e ligjit dhe 
llogaridhënien në rastin e kryerjes së veprave të tilla penale kanë rezultuar në 
rënien e besimit të qytetarëve të Kosovës si ndaj forcave ndërkombëtare ashtu 
edhe drejtësisë ndërkombëtare në Kosovë. 

8.2. trAjtiMi gjAtë MBAjtjes nën Arrest dhe 
PArABurgiM 

8.2.1 LEGJISLACIONI 

Policia e Kosovës është e autorizuar që të arrestoj dhe paraburgos në rast se një 
gjë e tillë është e domosdoshme.58 Për një veprim të tillë ajo gjithashtu mundet 
të asistohet nga homologia e saj, Policia e EULEX-it e cila për përmbushjen e 
misionit të saj ka të drejtë ndër të tjera të bëjë arrestimin dhe para-burgosjen e 
individëve të caktuar në pajtim me legjislacionin në fuqi (www.eulex-kosovo.eu). 

56    Aplikuesi kishte kërkuar ndihmë juridike për shkak të mosveprimit të Forcave të KFOR-it në Kosovë. 
Behrami thekson pretendimin e tij për kompensim për shkak të dështimit të trupave të kontingjentit Francez 
të KFOR-it për të  shënjuar apo larguar grumbullin e bombave të pashpërthyera në regjionin e Mitrovicës si 
pasojë e të cilave dy fëmijë humbën jetën dhe i treti morri lëndime serioze nga shpërthimi i tyre. 

57    Për detaje më të hollësishme  shiko GJEDNJ, Dhoma e Madhe, Behrami dhe Brahimi kundër Francës. 
Vendimi për pa-anshmëri Grand 2 Maj 2007. Gjykata vendosi që akti rishikues apo tërheqja e palëve 
shtetërore në Konventën Evropiane për të Drejta të Njeriut e cila, megjithatë, vepronte në emër të Kombeve 
të Bashkuara do të ‘interferonte me përmbushjen e misionit kryesor të KB në këtë fushë përfshirë... me efektin 
e zhvillimit të këtij operacioni.

58    Përveç të tjerash shiko, Nenin 16 dhe 20 të Ligjit për Policinë.
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Sa i përket kushteve për paraburgim dhe trajtimet gjatë arrestimit në Polici, ligji 
parasheh që ‘të ndaluarit nën paraburgim dhe arrest policor duhet të trajtohen 
në mënyrë njerëzore dhe duke pasur parasysh gjendjen shëndetësore dhe 
mendore të personave të ndaluar’ (KPPPK, 2004: 288.1). KPPPK specifikon se 
‘gjatë para-burgosjes apo mbajtjes nën arrest të individëve të kapur, zyrtarët 
përgjegjës duhet të aplikojnë në mënyrë strikte vetëm ato kufizime të cilat janë 
të domosdoshme për të parandaluar ikjen apo vështirësimin e komunikimit, 
me qëllim të pamundësimit të dëmtimit të vijueshmërisë në mënyrë efektive 
të procedurës’ (KPPPK, 2004: 288.2). Sa i përket përdorimit të forcës kundër 
personave të ndaluar, edhe në rastet ajo mund të përdoret vetëm në rastet 
kur një gjë e tillë mund të konsiderohet e domosdoshme, por përdorimi i saj 
duhet të jetë minimal që nënkupton në proporcion me rrezikun që do mund të 
kanosej nga personi i ndaluar (Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, 2004: 
123.1, 123.2). Sipas artikullit 214.6 të KPPPK-së (2004), personat e arrestuar kanë 
të drejtë të kërkojnë ekzaminim dhe trajtim mjekësor adekuat, përfshirë këtu 
edhe trajtimin psikiatrik nëse një gjë e tillë është e nevojshme. Kjo e drejtë është 
aplikuar në vazhdimësi për personat në mbajtje (Marmullaku, 2011), gjë që ju ka 
ndihmuar këtyre personave që në mënyrë më efikase ta dëshmojnë përdorimin 
e mundshëm të forcës nga ana e zyrtarëve Policor.  

Lëshimi i urdhrit për paraburgim mund të iniciohet brenda periudhës 48 orësh 
të mbajtjes nën arrest të personit të caktuar  (KPPPK 2004: 212.4) gjatë seancës 
dëgjimore të procedurës paraprake gjyqësore dhe në prezencë të avokatit 
mbrojtës dhe të pandehurit (PCPCK, 2004: 282). 

Siç dihet çfarëdo privimi nga liria mund t’i vërë individët në pozitë të lëndueshme 
dhe si pasojë të vihen nën rrezik të keq-trajtimeve të mundshme (Macovei, 
2002: 6). Gjersa në Kosovë ka garanci të plota ligjore në lidhje me këtë çështje, 
fenomenet e keqtrajtimit mund të kenë trajta të ndryshme duke filluar nga 
keqtrajtimi mental dhe fizik i ushtruar nga stafi i qendrave të mbajtjes por edhe 
nga të paraburgosurit tjerë e deri te vendosja e tyre në ambiente pa kushte 
material (OSBE, 2010). 

Ligji i nuk ia ndalon gjykatave që të mbikëqyrin trajtimin e personave të mbajtur 
në stacione policore dhe çfarëdo sjellje tjetër nga ana e zyrtarëve Policor. 
Zyrtarët Policor vetëm bëjnë ekzekutimin e ligjit dhe direktivave të prokurorëve 
dhe gjyqtarëve ndërsa mbikëqyrja e trajtimit të personave të cilat mbahen në 
Polici është rregulluar me dispozitat e KPPPK.
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8.2.2. IMPLEMENTIMI

Pavarësisht faktit që Kosova ka legjislacion relativisht bashkëkohor, ajo ende 
gjendet në faza fillestare sa i përket implementimit të suksesshëm të tij. Gjersa, 
në raporte të ndryshme përgjithësisht pranohet se facilitetet dhe trajtimi në 
qendrat e mbajtjes në mënyrë graduale janë duke arritur nivel të kënaqshme 
(OSCE, 2010), problemet e gjyqësorit në mënyrë direkt janë duke afektuar të 
drejtat e të paraburgosurve. Në të kaluarën OSBE kishte raportuar për mos-
arsyetimin adekuat të vendimeve për refuzimin e kërkesave të personave 
të privuar nga liria për tu mbrojtur në liri. 59 Në këto raport vihet në dukje 
shqetësimi sa i përket arsyetimeve të dobëta të vendimeve për paraburgim, 
si të atij fillestar ashtu edhe atij të vendimit të zgjatjes së këtij vendimi. Një 
gjë e tillë ndodhë pavarësisht faktit se si korniza ligjore e Kosovës ashtu dhe e 
drejta ndërkombëtare në mënyrë eksplicite kërkojnë arsyetim të plotë të këtyre 
vendimeve.60

Në lidhje me afatet kohore për caktimin e seancave për kumtim të vendimit për 
paraburgim, Raporti Monitorues i OSBE-së zbulon se në shumicën dërmuese 
të rasteve, (mbi 95%), paraburgimi është caktuar brenda kornizës së afate të 
paraparë me ligj. Ky paraqet rezultat shumë të kënaqshëm dhe nëse merret si 
i vërtetë ky raport atëherë për në gjë të tillë policia, prokurorët dhe gjyqtarët 
e procedurës paraprake duhen të ndihen mjaft komod për suksesin e treguar. 
Megjithatë, për prokurorët pengesë paraqesin raportet e vonuara të  Policia 
e Kosovës, e që ju shkaktojnë atyre vështirësi sa i përket hartimit urdhërave 
të arsyetuara mirë për fillimin apo zgjatjen e masës së paraburgimit. Në këtë 
drejtim, në një rast të ngritur para Gjykatës së Qarkut në Pejë në lidhje me 
kryerjen e veprës penale të vrasjes, policia kishte sjellë raportin për kryerjen 
e krimit në zyrën e prokurorit publik vetëm dy orë para skadimit të afatit për 
mbajtje nën arrest. Një fenomen i tillë detyron prokurorët që me nguti të hartojë 
kërkesën për paraburgim dhe pastaj të pandehurit të sillen para gjyqtarit të 
procedurës paraprake vetëm pak minuta para skadimit të afateve kohore për 
mbajtje në arrest. E kur dihet që seancat në raste të caktuara mund të marrin 

59    Për detaje më  të  hollësishme shiko: Raportin e OSBE “Rishikimi i Sistemit të  Gjyqësisë Penale” (Prill 
2003-Tetor 2004): Krimi, Ndalimi dhe Ndëshkimi (Tetor 2004), faqe 32; gjithashtu shiko  edhe “Rishikimi i 
Sistemit të  Gjyqësisë Penale” të  publikuar po ashtu nga (1999-
2005): Reformat dhe Sfidat Ekzistuese  (Mars 2006), faqe 52.

60    Për  të  drejtën ndërkombëtare, shiko  Belchev v. Bulgaria,gjykimi i GJEDNJ  i datës 8 Prill 2004, para-
grafi 82. Për kornizën ligjore të  Kosovë s, shiko  Nenin 283(1)  të  KPPPK-së  dhe po ashtu Ciklin Gjyqësor  
2000/27, të  datë s 19 Dhjetor 2000.
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orë atëherë kjo domosdo ka si pasojë kalimin e afatit ligjor të paraparë për 
marrjen e vendimit për paraburgim (OSBE, 2009: 7).

Situata e  ngjashme kur Policia e Kosovës dështon t’i dorëzoj me kohë raportet 
e saj tek gjyqësori janë pothuajse të zakonshme në Kosovë.  Sigurisht, koha e 
pamjaftueshme për gjyqtarët dhe prokurori që ti shqyrtojnë dosjet e policisë 
dhe të hartojnë kërkesat si edhe arsyetimet gjatë lëshimit të vendimeve për 
paraburgim, nuk lë mundësi të tjera veç se të formulojnë atë duke u bazuar 
në shabllone të cili përmbajnë vetëm bazën ligjore pa shqyrtuar në detaje 
rrethanat dhe faktet specifike të cilat ndërlidhen në mënyrë të veçantë me 
rastet konkret veç e veç. Ndonëse shumëkush mund ta justifikoj veprimin e 
tillë të prokurori me qëllimin e tyre të mirë për të qenë në përputhje me afatet 
kohore të përcaktuara me ligj, arsyetimin e tilla të pamjaftueshme sa i përket 
bazës ligjore dhe faktike të urdhrave dhe vendimeve të gjykatave dëmtojnë 
seriozisht profesionalizmin e gjyqësorit. Për më tepër, sa i përket seancave për 
caktimin e paraburgimit, ka pasur disa raste kur gjyqtarët ju kanë imponuar 
palëve të ndaluar masa të paraburgimit edhe pa mbajtjen e seancës dëgjimore 
me avokatin, të pandehurin apo ndonjë përfaqësues tjetër të tij/saj. 

Në një rast të ngritur para Gjykatës Komunale të Vushtrrisë, më 18 korrik 2008 
policia kishte arrestuar një të pandehur me dyshimin se kishte kryer tri vepra 
penale të shkaktimit të lëndimeve të lehtë trupor (KPPPK, 2004: 153). Më 21 
korrik 2008, prokurori paraqiti një propozim për shqiptimin e masës së trajtimit 
të detyrueshëm psikiatrik në qendrat e shëndeti mental, ku përmbante një 
mocion për të imponuar mbajtjen në paraburgimit. Në të njëjtën datë, një 
panel tre-gjyqtarësh pa mbajtur seancë dëgjimore në pranin e të pandehurit 
dhe avokatit të tij mbrojtës kishte lëshuar   një vendim të imponuar paraburgim 
për një muaj (OSBE, 2009: f. 13).

Kjo praktikë pa asnjë dyshim është në kundërshtim me kornizën ligjore vendore 
dhe ndërkombëtare edhe pse kohëve të fundit kemi vënë re një përparim të 
vogël në lidhje me arsyetimin ligjor dhe respektimin e afateve procedurale.

8.3. kAPACitetet AdMinistrAtive dhe MenAXhuese 

Në një vështrim të gjerë dhe të integruar që i ishte bërë si gjyqësorit ashtu edhe 
autoriteteve kompetente për përdorimin e forcës së domosdoshme, vërehej se 
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kapacitetet institucionale te pamjaftueshme janë sfida serioze për gjyqësorin, 
ndërkohë që mungesa e kapaciteteve sa i përket menaxhimit institucional 
është problem i zakonshëm i cili është i pranishëm në të gjitha institucionet e 
lartpërmendura.

Edhe pse në vitin 2010, në mënyrë të vazhdueshme pati rritje të numrit të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve, hapësira pamjaftueshme dhe kushtet e objekteve 
si dhe profesionalizmi i ulët në punë ende mbeten çështje që mënyrë serioze 
shqetëson qytetarët. Për më tepër, numrit i madh i rasteve të pazgjidhura, 
kapacitetet e kufizuara të zyrave për ndihmë juridike për të ju asistuar viktimave 
gjatë procedurës penale si dhe po ashtu pamundësia për të ekzekutuar 
vendimet me kohë ka pasur si rrjedhojë dëmtimin e besimit të publikut në 
profesionalizmin dhe paanshmërinë e gjyqësorit, dhe si pasoj ka dëmtuar 
qasjen në drejtësi të qytetarëve.

Lidhur me përdorimin e tepruar të forcës nga Policia e Kosovës, të gjithë zyrtarët 
policor duhet të ju nënshtrohen trajnimeve fillestare në lidhje me mënyrën e 
përdorimit të forcës, respektimin e të drejtave të njeriut dhe çështje të tjera 
të ndërlidhura me të drejtat e qytetarëve (Marmullaku, 2011). Megjithatë, 
mungesa e mekanizmit të brendshëm efikas për të mbikëqyrur punën e 
zyrtarëve policorë, dhe mungesa e masave sistematike disiplinore paraqet 
problem në menaxhimin brenda Policisë së Kosovës.

Në lidhje me qendrat e paraburgimit, raportet ndërkombëtare tregojnë 
se ka pasur përmirësime të kushteve dhe trajtim të personave të mbajtur 
në paraburgim apo arrest, por gjithashtu ceket se për  shkak të mungesës 
së hapësirës në qendrat e paraburgimit, ekzistojnë raste kur të burgosurit 
detyrohen të ndajnë të njëjtën dhomë me personat e dënuar për kryerje të 
veprave penale (OSBE , 2010).

8.4. PërdoriMi i MAsAve të veÇAntA hetuese  

8.4.1. LEGJISLACIONI

Sipas nenit 256 të KPPPK-së, masa e fshehtë apo teknike e vëzhgimit dhe e 
hetimit nënkupton: vëzhgimi i fshehtë nga distanca me mjete fotografike 
ose kamerë; monitorimin e fshehtë të bisedave, kontrollin e dërgesave 
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postare, përgjimin e komunikimeve me anë të rrjetit kompjuterik; kontrollimi 
i paautorizuar i dërgesave postare, përdorimi i pajisjeve të cilat kontrollojnë 
pozicionin e personit të hetuar, përdorim të simuluesit të zëri, simulimin e 
një vepre korruptive, hetimi përmes infiltrimit te personave me identitet të 
rrejshëm, regjistrimin e thirrjeve telefonike me qëllim përgjimi dhe zbulimin e 
paautorizuar të raporteve financiare.

Gjyqtari i procedurës paraprake në bazë të kërkesës së prokurorit publik mund 
të urdhëroj Policinë e Kosovës në marrjen e të gjitha masave të posaçme 
hetimore të nevojshme për hetimin e rasteve (KPPPK, 2004: 258,2). Në lidhje 
me përdorimin e masave të posaçme hetimore nga Agjencia e Inteligjencës 
së Kosovës (AKI), gjyqtari i Gjykatës Supreme pas shqyrtimit të  kërkesës me 
shkrim të shqyrtuar nën betim ka të drejtë që të lëshoj vendimin për lejimin e 
për marrjes së këtyre masave të cilën ia dorëzon drejtorit apo zëvendësdrejtorit 
të AKI-së, si autoriteti i vetëm që ka të drejtë të lëshojë autorizime për fillimin e 
çfarëdo vëzhgimi të fshehtë nga ana kësaj Agjencie (Ligji mbi AKI-së, 2008: 28.1). 
Përveç lëshimit të vendimit për lejimin e marrjes së këtyre masave, gjykata do 
të duhej të mund po ashtu edhe të rishikoj mënyrën e përdorimit të masave të 
posaçme hetimore nga policia dhe gjithashtu AKI-ja, por e vërteta është se deri 
më tani nuk është paraparë ndonjë mbikëqyrjen e cila do të mund ta rishikonte 
mënyrën e marrjes së këtyre nga ana e Agjencisë, gjë që rezulton nga fakti se 
nuk ka asnjë dispozitë që i jep një juridiksion gjykatës që të filloj hetimet në 
lidhje me mënyrën e përdorimit të këtyre masave nga ana e saj. 

Sipas Ligjit për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, mbikëqyrjen dhe rishikimin 
e funksionimit të përgjithshëm të Agjencisë mund ta ushtroj vetëm Komisioni 
për Mbikëqyrje të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë i cili funksionon si 
komision i veçantë parlamentar në kuadër të Kuvendit të Kosovës. Ky ligj po 
ashtu sqaron se Kuvendi i Kosovës gjatë ushtrimit të funksionit të mbikëqyrës 
ndaj kësaj Agjencie është kompetent që gjithashtu të shqyrtoj ligjshmërinë 
e veprimeve të tij. Megjithëse komisioni parlamentar ne fjale në bazë të 
kompetencave që ka mund të shqyrtojë ligjshmërinë e hetimeve të brendshme, 
mungesa e ekspozimit ndaj gjyqësorit dhe pamundësia që t’i qasemi organeve 
të drejtësisë mund të shkaktoj paqartësi edhe si pasojë te krijoj konfuzion në 
lidhje me rolin e vërtetë të gjykatave në këto çështje.

Neni 264 (3) i KPPPK thekson se para se një aktakuzë të merr formë të prerë, 
gjyqtari i cili udhëheq procedurën për konfirmimin e aktakuzës duhet 
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paraprakisht që në mënyrë ex oficio ta konfirmoj pranimin e materialeve të 
mbledhura dhe gjithashtu t’i shqyrtojë ato. Pas pranimit të materialeve të 
mbledhura, së bashku me aktakuzën, gjyqtari duhet të ja lëshojë vendimin me 
shkrim palëve dhe të vendos nëse urdhri për masë të posaçme hetimore dhe 
mënyra e implementimit  të tyre ka qenë e ligjshme.

Është mjaft e vështirë që të vërehet nëse në praktikë roli i gjyqësorit ka qenë 
vetëm formal, apo substancial. KPPPK i ofron bazë të mjaftueshme ligjore 
gjyqësorit për ushtrimin e autoritetit të tij sa i përket shqyrtimit të ligjshmërisë 
së masave të posaçme hetimore të kryera nga Policia e Kosovës (Ligji mbi AKI-
së, 2008: 28.4). Megjithatë nga këndvështrimi praktik mund të thuhet në masë 
të madhe se ekziston mungesë profesionalizmi te gjyqtarët dhe prokurorët në 
Kosovë gjatë autorizimit të përdorimit të masave të tilla të posaçme hetimore që 
në të shumtën e rasteve lëshimi i këtyre autorizimeve është më tepër formalitet. 
Në shumicën e rasteve, gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës, thjesht i referohen 
prerogativat të KPPPK-së, dhe nuk japin ndonjë arsyetim thelbësor sa i përket 
autorizimit të urdhrave dhe vendimeve të dala nga Gjykatat në aspektin faktik 
(OSBE, 2009).

8.4.2. IMPLEMENTIMI

Baza ekzistuese ligjore sa i përket masave të veçanta hetimore ia bëjnë të 
mundur gjyqësorit që të ketë rol  të rëndësishëm në shqyrtimin e ligjshmërisë 
së materialeve të mbledhura nga ana e Policisë së Kosovës. Pas lëshimit   të 
urdhrit gjyqësor për përgjim apo për futje në objekte, gjykatësi i çështjes është 
i autorizuar që pas përfundimit të grumbullimit të provave materialeve nga 
ana e zyrtarëve përgjegjës të informohet edhe për epilogun e mbledhjes së 
provave që nënkupton edhe ligjshmërinë e mbledhjes së provave (Hasani, 
2011). Megjithatë, në praktikë nuk ka ndonjë dëshmi të qartë nëse vërtet 
gjyqësori është dukë bërë kontrollimin e ligjshmërisë së masave të tilla të 
marra për grumbullimin e provave nga ana e zyrtarëve policor. Megjithatë duke 
pasur parasysh dobësitë e gjyqësorit sa i përket efikasitetit dhe arsyeshmërisë 
së urdhrave dhe vendimeve te tij, atëherë mund të themi se edhe ky problem 
mund të jetë i pranishëm në mesin tonë.

Situatë e paqartë paraqitet është sidomos në lidhje me përdorimin e masave 
të posaçme nga AKI dhe raportimeve të kësaj agjencie te gjyqësori. Sikurse që 
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trajtuam më lartë në pjesën e legjislacionit, nuk ka asnjë prerogativë të qartë që 
përcakton dhe sqaron se gjyqësori ex-post facto mund të shqyrtojë ligjshmërinë 
e materialeve të mbledhura për përgjim ose hyrjes në lokalet private. Kjo krijon 
konfuzion te gjyqtarët në atë se a kanë ata rol vetëm formal në dhënien e 
autorizimeve për ndërmarrjen e masave të posaçme hetimore drejtuar AKI-së 
apo roli i tyre është më substancial se kaq. Për më tepër, i ashtuquajturi vëzhgim 
emergjent, ku Drejtori apo Zëvendësdrejtori i AKI-së i lejohet që pa urdhër të 
gjyqtarit të Gjykatës së Supreme, dhe me vendim gojor të autorizoj fillimin e 
masave të posaçme hetimore emregjente, e bën të vështirë që të kuptohet 
nëse Gjykata e Supreme do të informohet nga AKI për mënyrën e ndërmarrjes 
së këtyre vendimeve pas kryerjes së tyre (Ligji mbi AKI-së, 2008: 29), ose nëse 
mund të konsiderohet një dëshmi e tillë si e provë e ligjshme dhe nëse gjykata 
mund të shqyrtojë ligjshmërinë e përdorimit të masave të posaçme hetimore 
emergjent në fjalë. KPPPK është i prerë në atë se këto përjashtime nuk janë 
të lejuara, ndërsa gjyqtarët shpjegojnë se “normalisht ata mund të shqyrtojë 
ligjshmërinë e akteve dhe veprimeve të Agjencisë” (Hasani, 2011), megjithëse 
ky më tepër ngjan të jete një mendim subjektiv i tyre se sa i bazuar mirë.

Brengosës duket të jetë po ashtu  fakti se deri më tani asnjë rast kundër masave 
të posaçme hetimore të ndërmarrura nga AKI nuk është marrë në shqyrtim nga 
ana e gjyqësorit  (Hasani, 2011). Nisur nga kjo atëherë mund të vijmë në dy 
konkludimine se ose  AKI nuk është duke e kryer punën e saj si duhet ose puna 
e kësaj Agjencie nuk është duke u kontrolluar aq sa duhet nga ana e gjyqësorit.

Edhe pse Ligji për AKI-në ekziston që nga viti 2008 ndërsa teknologjia 
vëzhguese është instaluar nga mesi i vitit 2010, vetëm në vitin 2011 Kryetari i 
Gjykatës Supremi dhe Drejtori i AKI-së kishin zhvilluar takim të përbashkët për 
ti sqaruar këto brenga. Me këtë rast, Gjykata Supreme pati dhënë pëlqimin që 
ta emëroj një Gjykatës në kuadër të kësaj gjykate i cili do të merret posaçërisht 
me kërkesa të Agjencisë. 

Ndërkohë për shkak të mungesës së transparencës dhe pamundësisë për të ju 
qasur informacionit të nevojshëm, dhe po ashtu duke pasur parasysh raportet e 
pa qartësuara në mes të gjyqësorit dhe Agjencisë në përgjithësi, është shumë e 
vështirë që të prezantohet një pasqyrë e qartë sa i përket përdorimit të masave 
të posaçme hetimore. Mungesa e rasteve të tilla të ngritura nga gjykatat si dhe 
mandati shumë i fuqishëm i AKI-së, ku gjyqësorit i lihet shumë pak hapësirë 
për ta kontrolluar atë, krijon dyshime të mëdha sa i përket funksionimit të këtij 
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sektori dhe përpjekjeve institucionale për të evituar zbrazëtirën e madhe ligjore 
që ekziston në këtë fushë.   

8.4.3. KAPACITETET ADMINISTRATIVE DHE MENAXHUESE 

Në fushën e përdorimit të masave të posaçme hetimore, gjërat janë aq të 
komplikuara sa problemet shfaqen si nga aspekti i kapaciteteve menaxhuese 
ashtu edhe sa i përket mungesës së mjaftueshme të burimeve njerëzore. Mos-
emërimi i një Gjykatësi në kuadër të Gjykatës Supreme i cili është paraparë të 
merret enkas me shqyrtimin e kërkesave që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen 
e AKI-së tregon se gjyqësorit të  Kosovës i mungon vizioni sa i përket qasjes 
ndaj  kësaj Agjencie. Në anën tjetër po ashtu shtrohet pyetja se ku qëndron 
arsyeja për emërimin e një gjyqtari të tillë të veçantë kur shqyrtimi i kërkesave 
të tilla do duhej të ishte punë rutinore për secilin gjykatës tjetër. Për më tepër, 
ligji nuk parasheh që emërimi i gjyqtari është i nevojshëm, ai thjesht kërkon 
nga Gjyqtarët e Gjykatës Supreme që të kenë autoritetin ligjor që të lëshojnë 
autorizimin për mbikëqyrjen e Agjencisë.

Për dallim nga vështirësitë në menaxhim dhe  kapaciteteve njerëzore, sa i përket  
kapaciteteve administrative dhe objekteve  institucionet përkatës gëzojnë një 
infrastrukture mjaft moderne.

Ndërkohë, marrëdhëniet midis gjyqësorit dhe autoritetet përkatëse të 
autorizuara në përdorimin e masave të posaçme hetimore janë mjaft 
brengosëse dhe mungesa e dialogut të hapur dhe numri i vogël i trajnimeve në 
këtë fushë len pak hapësirë që të shpresojmë në përmirësim të situatës në një 
të ardhme të afërt.

8.5. rekoMAndiMet 

Sa i përket përdorimit të forcës nga organet e zbatimit të ligjit: 
•	 Policia e Kosovës duhet ta themeloj një mekanizëm të brendshëm funksional dhe 

efikas për ta mbikëqyrur performancën e stafit të saj, përfshirë këtu edhe mënyrën 
e përdorimit të forcës nga ta.  

•	 PK duhet t’i instaloj kamerat si brenda ashtu edhe jashtë veturave të Policisë, të cilat 
do të mund të shërbejnë si mbledhëse të provave sa i përket sjelljeve të policëve 
dhe/apo qytetarëve. 
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•	 Gjyqësori duhet ti kushtoj më tepër rëndësi brengës në rritje të përdorimit të 
tepruar të forcës nga ana e zyrtarëve të Policisë së Kosovës dhe të kërkoj ekspertiza 
te detajuara me qëllim të mbështetjes së viktimave si pasojë e sjelljeve të tilla të 
mundshme të zyrtarëve policor. 

Sa i përket trajtimit gjatë mbajtjes në arrest dhe paraburgim: 
•	 Duhet të përmirësohen kapacitetet në qendrat e paraburgimit me qëllim që të 

sigurohemi  se personat e mbajtur në këto qendra si të dyshuar të mos vendosen 
në dhoma të njëjta me persona të dënuar për vepra penale. 

•	 EULEX-i duhet të mentoroj dhe këshilloj gjyqësorin vendor për praktikat më të 
mira Evropiane sa i përket hartimit të urdhrave dhe vendimeve të arsyetuara mirë, 
gjithnjë duke pasur parasysh afatet kohore procedurale dhe të drejtat e personave 
të ndaluarve që ju mundësohet seanca dëgjuese.

•	 Raportet e Policisë duhet të dorëzohen më shpejtë tek gjyqësori me qëllim që këta 
të fundit të kenë kohë që në mënyrë të kujdesshme ti shqyrtojnë provat materiale 
të mbledhura nga Policia e Kosovës e që këto prova të mund të ja bashkëngjitë 
urdhrit për paraburgim.

Sa i përket përdorimit të masave të posaçme hetimore: 
•	 Gjykata Supreme duhet të emëroj një gjyqtar special i cili merret posaçërisht me 

shqyrtimin e kërkesave për fillimin e masave të posaçme hetimore nga ana e 
Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Megjithatë për të funksionuar më mirë një 
gjë e tillë, secili gjykatës i Gjykatës Supreme do të duhej të ketë autorizime të tilla 
me qëllim të krijimit të rrethanave ku do të mund të evitoheshin manipulimet 
eventuale.

•	 Neni 39 i Ligjit mbi AKI-në sa i parkete urdhrit për vëzhgim emergjent duhet të 
korrigjohet nga 48 orë në 24 ore. Ligji i tanishëm nuk është në pajtim me Nenin 258, 
paragrafit 4 të KPPPK.

•	 Duhet të organizohen trajnime të përbashkëta ndërmjet gjyqësorit dhe Agjencisë 
së Inteligjencës. 

•	 Duhet të ketë më tepër transparencë nga ana e Policisë së EULEX-it sa i përket 
ligjshmërisë së ndërmarrjes së masave të posaçme hetimore. 
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