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I/e nderuar,  

 

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS) ka monitoruar nga afër procesin e përzgjedhjes së 

Avokatit të Popullit në Kuvendin e Kosovës dhe ka ngritur shqetësime lidhur me çështje të ndryshme 

gjatë zhvillimit të procesit. Hapi i fundit i ndërmarrë në këtë proces ishte votimi në seancë plenare për 

zgjedhjen e Avokatit të Popullit, i cili u zhvillua të mërkurën më 19 mars 2014 (shih transkriptin e 

seancës bashkangjitur nga f.186
1
).    

 

Seanca plenare  

 

Siç është thënë nga Kryesuesja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Personat e Pagjetur 

dhe Peticionet, baza ligjore për zgjedhjen e Avokatit të Popullit është Ligji për Avokatin e Popullit (Ligji 

nr 03/L-19 ), dhe Rregullorja për Zgjedhjen dhe Shkarkimin e Avokatit të Popullit dhe zëvendësve të tij 

(Rregullorja 04 - V - 09) (shih transkriptin e seancës plenare f .187). Kryesuesja pastaj vazhdoi të 

shpjegojë se si është zhvilluar procesi, duke cituar bazën përkatëse ligjore për veprimet e ndryshme të 

ndërmarra nga Komisioni Përzgjedhës. Pas diskutimeve, seanca u zhvendos për votimin për tre kandidatët 

e propozuar nga Komisioni Përzgjedhës (Adriana Hoxhiq, Hilmi Jashari dhe Gjyljeta Mushkolaj).   

 

Në raundin e parë:
2
 Kryesuesja njoftoi se 92 deputetë kanë votuar, ku Adriana Hoxhiq morri 17 vota, 

Hilmi Jashari 42 vota dhe Gjyljeta Mushkolaj 31 vota. Bazuar në këto rezultate dhe në përputhje me 

nenin 134 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenin 9 të Ligjit për Avokatin e Popullit dhe nenin 

51 të Rregullores së Kuvendit, Kryesuesja njoftoi se të dy kandidatët që kanë marrë më shumë vota janë 

Hilmi Jashari dhe Gjyljeta Mushkolaj, të cilët kalojnë në raundin e ardhshëm të zgjedhjes.    

 

Në raundin e dytë: Kryesuesja njoftoi se 91 deputetë kanë votuar, tre fletë votime ishin prishur, ndërkohë 

që 49 vota janë dhënë për Hilmi Jasharin dhe 39 për Gjyljeta Mushkolajn. Pas kësaj, Kryesuesja duke u 

mbështetur në të njëjtën bazë ligjore të cituar më lart për raundin e parë ka deklaruar se asnjë kandidat 

nuk ka marrë votat e mjaftueshme për t'u zgjedhur (61 vota). Kryesuesja propozoi që seanca plenare duhet 

të votojë në raundin e tretë për kandidatin i cili ka marrë numrin më të madh të votave në raundin e dytë, 

dhe se kandidati ishte Hilmi Jashari. Në këtë pikë, Kryesuesi i Kuvendit ka ndërhyrë duke thënë se kjo 

ishte e gabuar pasi nuk kishte barazim dhe pasi që asnjë kandidat nuk mori 61 vota, Kuvendi mbyll këtë 

proces dhe ri- shpall njoftimin për Avokatin e Popullit.   

 

  

Baza ligjore e cituar gjatë seancës plenare   

 

Gjatë votimit në seancë plenare një numër çështjesh ligjore u ngritën në aspektin e zhvillimit të procesit , 

si dhe për atë se si është mbyllur. Së pari, është e saktë se Kryesuesja në fillim të procesit ka përcaktuar se 

baza ligjore për këtë proces është Ligji për Avokatin e Popullit (Neni 9) dhe Rregullorja për zgjedhjen 

dhe shkarkimin e Avokatit të Popullit dhe të zëvendësve të tij (neni 9 ( Rregullorja 04 - V - 09) , si dhe 

neni 134 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe Rregullorja e Kuvendit të Kosovës, të cilën ajo e 

përmendi më vonë. Megjithatë, gjatë drejtimit të seancës plenare ajo nuk ishte e saktë në lidhje me bazën 

                                                 
1
 Transkripti I seances plenare te mbajtur me date 13, 14 dhe 19 mars 2014, mund te gjindet ketu- 

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/proc/trans_s_2014_03_13_10_5480_al.pdf  
2
 Ju lutem konsideroni se emërtimi i rundeve të votimit është bërë në këtë mënyrë për ta bërë më të lehtë të kuptohet procesi 

dhe nuk janë ëmërtuar ashtu në ligj ose rregullore.  

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/proc/trans_s_2014_03_13_10_5480_al.pdf
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ligjore kur ajo ishte duke i emëruar raundet e ndryshme dhe dështoi fare ti referohet Rregullores 04  - V - 

09, e cila është i vetmi dokument që ofron udhëzime mbi procedurën e votimit gjatë seancës plenare.   

Raundi i parë: kjo është e përcaktuar në nenin 134 të Kushtetutës, nenin 9 (1 dhe 2) të Ligjit për 

Avokatin e Popullit dhe nenin 9 (1) të Rregullores 04 - V - 09, edhe pse Kryesuesja dështoi të përmend 

nën paragrafin specifik në Ligjin për Avokatin e Popullit, si dhe Rregulloren 04 - V - 09 , e cila në 

mënyrë specifike merret me procedurën e votimit në seancë plenare.    

 

Raundi i dytë: kjo trajtohet vetëm në nenin 9  (2) të Rregullores 04 - V - 09, i cili përcakton ‘kandidati me 

më pak vota hiqet nga lista dhe Kuvendi voton përsëri në raundin tjetër për dy kandidatët e mbetur 

përmes votimit të fshehtë’ (përkthim jozyrtar në anglisht - pasi që YIHR KS ka rregulloren e vetëm në 

shqip). Në seancën plenare, kjo në fakt është ajo që ka ndodhur pasi që Adriana Hoxhiq me numrin më të 

vogël të votave u hoq; megjithatë, kjo bazë ligjore nuk është përdorur me vetëdije. Prandaj, edhe në këtë 

fazë të hershme mund të thuhet se procedurat nuk janë ndjekur, sepse edhe pse u arrit rezultati që duhej të 

ishte arritur , Kuvendi nuk ishte në dijeni të bazës ligjore se pse kjo po ndodhte.   

 

Raundi i tretë: Kryesuesja njoftoi se kandidati me numrin më të madh të votave duhet të votohet përsëri 

në raundin e ardhshëm, edhe pse ajo nuk ofroi bazën ligjore për këtë. Kryesuesi i Kuvendit ndërhyri dhe 

tha se kjo ishte e gabuar pasi që nuk kishte barazim, dhe se asnjë kandidat nuk kishte 61 vota dhe kështu 

procesi i përzgjedhjes është i mbyllur dhe se njoftimi/shpallje për Avokatin e Popullit duhet të ri- 

lëshohet. Megjithatë, ashtu si Kryesuesja, ai dështoi të citojë bazën ligjore për këtë . Kjo tregon, 

megjithatë, se dispozitat e Rregullores 04 - V- 09 kanë më shumë se një interpretim dhe duket se është kjo 

e cila rezultoi në konfuzion.   

 

Baza ligjore e aplikueshme   

 

Siç u përmend më lart, Kryesuesja në seancën plenare me të drejtë ka identifikuar se baza ligjore është 

Ligji për Avokatin e Popullit dhe Rregullorja 04 - V - 09 , por ajo dhe Kuvendi si tërësi nuk arritën të 

citojnë dispozitat përkatëse dhe në përgjithësi nuk i kanë zbatuar ato që ka rezultuar në ndërprerjen e 

gabueshme të procesit dhe ri-shpalljen e konkursit.   

 

Sipas nenit 9 (1) të Ligjit të Avokatit të Popullit, është Kuvendi që e zgjedh Avokatin e Popullit me 

shumicën e votave të të gjithë deputetëve të tij, për një mandat prej 5 vjetësh, pa të drejtë rizgjedhjeje. 

Ndërsa Neni 9 (2) parashikon se ‘Avokati i Popullit duhet të zgjidhet brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita 

e propozimit të kandidatëve. Nëse ky afat nuk arrihet , Kuvendi i Republikës së Kosovës voton për 

zgjedhjen e Avokatit të Popullit në secilën seancë plenare për tridhjetë (30) ditë të tjera. Nëse Avokati i 

Popullit nuk zgjidhet brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve,Komisioni përkatës i Kuvendit përsëri do të 

shpallë konkursin për Avokatin e Popullit.’  

 

Procedura e votimit është specifikuar më tej në nenin 9 të Rregullores 04 - V - 09, ku neni 9 (1) rithekson 

atë çfarë neni 9 (1) i Ligjit për Avokatin e Popullit e thotë. Dispozitat e tjera merren me skenarë të 

ndryshëm që mund të lindin gjatë procedurës së votimit.   

 

Neni 9 (2) i Rregullores 04 - V- 09: ‘Kandidati me më së paku vota hiqet nga lista dhe Kuvendi voton 

prapë në rrethin tjetër për dy kandidatët e mbetur, nëpërmjet fletëvotimit të fshehtë’.   

 

Neni 9 (3) i Rregullores 04 - V- 09: ‘Nëse dy kandidatë marrin numër të njëjtë të votave, votimi përsëritet 

derisa njëri prej kandidatëve e fiton numrin më të madh të votave’. 
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Neni 9 (4) i Rregullores 04 - V- 09: ‘Kandidati, që mbetet në konkurrencë, i nënshtrohet procedurës së 

votimit. Nëse kandidati e merr shumicën e votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, konsiderohet i 

zgjedhur për pozitën e Avokatit të Popullit’.  

Neni 9 (5) i Rregullores 04 - V- 09: ‘Nëse kandidati i mbetur nuk e merr shumicën e votave të deputetëve 

të Kuvendit të Kosovës, Kuvendi e mbyll procesin e votimit dhe merr vendim për rishpallje të konkursit 

për pozitën e Avokatit të Popullit, në pajtim me nenin 9.2 të Ligjit për Avokatin e Popullit’. 

 

Çështjet/shkeljet e mundshme:   

 

Siç u tha më lart, i gjithë ky proces vuan nga pasaktësitë përfshirë seancën plenare, të cilat janë cituar më 

lart. Sidoqoftë, një çështje më thelbësore që lind është ajo që Rregullorja 04 - V - 09 përcakton. Pasi që 

është i vetmi dokument që specifikon procedurën e votimit, ajo duhet të ketë përparësi, përveç nëse është 

në kundërshtim me Ligjin për Avokatin e Popullit. Pas fillimit të votimit në Kuvend gjatë raundit të parë, 

kjo mbulohet nga Neni 9 (1) i Rregullores 04  - V - 09. Shkuarja në raundin e dytë (duke larguar Adriana 

Hoxhiq), edhe pse nuk është përmendur, kjo mbulohet nga Neni 9 (2) i Rregullores 04 - V - 09. 

Megjithatë, shkuarja në ‘raundin e tretë’ duket të ketë shkaktuar konfuzion. Nëse merret parasysh 

Rregullorja 04 - V - 09 si dokument, i cili përshkruan procedurën e votimit, në fakt ajo nuk është aq e 

qartë pasi që mund të ketë më shumë se një interpretim.  

 

Nëse dispozitave të Rregullores 04 - V - 09 i jepet kuptim i fjalëpërfjalshëm dhe aplikohen hap pas hapi, 

çështja që lind është ajo e raundit të tretë, të cilin Kryesuesja në seancën plenare kërkoi për ta filluar, edhe 

pse nuk është plotësisht e qartë nëse në fakt kjo është e mbuluar nga Rregullorja 04 - V - 09. Kjo është për 

shkak se Neni 9 (3) paraqet një situatë shumë të veçantë të asaj që duhet të ndodhë në qoftë se ka një 

barazim dhe më pas përcakton se si procesi duhet të vazhdojë përmes nenit 9 (4) dhe nenit 9 (5). Prandaj, 

në qoftë se nenet 9 (3) dhe 9 (5) duhet të lexohen së bashku në bazë të ndërtimit dhe të gjuhës së tyre, 

atëherë nëse nuk keni një barazim nuk është e mundur për të filluar një raund të tretë votimi.   

 

Leximi alternativ i dispozitave të përmendura më lart do të jetë se ati janë të pavarura, në të cilin rast, 

sipas nenit 9 (4) të Rregullores 04 - V - 09, duhet të jetë mbajtur një raund i tretë i votimit me kandidatin 

me numrin më të madh të votave në raundin paraprak. Nëse ky lexim pranohet atëherë kjo tregon që 

Kuvendi me mbylljen e procesit dhe ri-shpalljen e konkursit është në shkelje të Rregullores 04 - V - 09.  

 

Përveç kësaj , Kuvendi në fakt është duke injoruar atë që thotë Ligji për Avokatin e Popullit. Neni 9 (2) i 

Ligjit për Avokatin e Popullit është shumë i qartë në përcaktimin se Kuvendi duhet të zgjedhë Avokatin e 

Popullit brenda 30 ditëve. Fjala operative e përdorur këtu nuk është të votojë, por më tepër të zgjedhë. Ai 

pastaj vazhdon të theksojë se në qoftë se afati nuk respektohet, atëherë Kuvendit voton për zgjedhjen e 

Avokatit të Popullit në secilën seancë plenare për 30 ditët e ardhshme, dhe në qoftë se nuk nominohet, 

vetëm brenda 60 ditëve mund të ri-shpall konkursin. Duke iu referuar edhe një herë seancës së fundit 

plenare, baza ligjore se pse procesi u mbyll dhe konkursi u ri-shpall nuk është e qartë. Megjithatë, pasi që 

Kuvendi nuk ka zgjedhur Avokatin e Popullit atëherë ai duhet të zbatojë atë që përcakton neni 9 (2) i 

Ligjit për Avokatin e Popullit, e cila është për të votuar në çdo seancë plenare për 30 ditë dhe vetëm 

brenda 60 ditëve mund të ri-shpall njoftimin.   

 

Prandaj, është e qartë se procesi nuk është kryer sipas procedurave dhe në disa raste baza ligjore për atë 

që po ndodhte nuk ishte e qartë. Shkelja kryesor është se procesi u mbyll para kohe dhe se konkursi u ri-

shpall. Në të njëjtën kohë mënyra e vazhdimit të procesit mund të ngrejë pyetje të mëtejshme. Nëse 

pranohet se dispozita përkatëse e Rregullores 04 - V - 09 mund të ketë më shumë se një interpretim siç u 

shpjegua më sipër, do të ishte e padrejtë për të vazhduar me një raund të tretë brenda këtij procesi me 
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vetëm njërin nga kandidatët. Prandaj, për shkak të konfuzionit se çfarë thotë Rregullorja 04 - V - 09, do të 

ishte e drejtë që në raundin tjetër të kalojnë të dy kandidatët.   

 

Megjithatë, në qoftë se kjo nuk pranohet dhe Kuvendi zgjedh për të shkuar në raundin e tretë dhe pas këtij 

raundi të tretë, kandidati i mbetur nuk merr shumicën e votave, ky proces duhet të vazhdojë siç 

përcaktohet në nenin 9 (2) të Ligjit për Avokatin e Popullit, që do të thotë se ka një votë çdo seancë 

plenare për 30 ditë dhe në qoftë se konkursit duhet të ri-shpallet, kjo të bëhet vetëm brenda 60 ditëve.   

 

Rekomandimet për Kuvendin e Kosovës 

 

 Rihapni procesin zgjedhor për Avokatin e Popullit sa më shpejt të jetë e mundur për shkak të 

shkeljeve dhe në përputhje me procedurat e brendshme;  

 Votimi të rifillojnë në seancën e radhës për Avokatin e Popullit të Kosovës;   

 Procesi duhet të vazhdojë në mënyrë rigoroze në përputhje me bazën ligjore të përcaktuar në 

Ligjin për Avokatin e Popullit dhe Rregulloren 04 - V - 09 dhe baza e tillë ligjore të citohet gjatë 

seancës plenare (duke përfshirë dispozitat ligjore të veçanta);  

 Në qoftë se ky proces nuk do të rezultojë me zgjedhjen e Avokatit të Popullit të Kosovës, të 

ndryshohet Rregullorja 04 - V - 09, në mënyrë që të rritet siguria dhe parashikueshmëria në 

raundin e ardhshëm përzgjedhjes;   

 Rritja e transparencës në proceset e tilla, duke përfshirë, kur hartohen rregullat procedurale të tilla 

si Rregullorja 04 - V- 09. 

 

Me respekt, 

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë (YIHR KS) 

               
 
 
 


