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Hyrje 

 

Legjitimiteti dhe legaliteti janë koncepte gjerësisht të përdorura në diskursin publik në 

Republikën e Kosovës. Në jetën politike të Kosovës, këto dy koncepte më së shumti 

përfliten në periudhat e pas zgjedhjeve. Për demokracitë e konsoliduara, zgjedhjet 

konsiderohen periudhë e rekuperimit të legjitimitetit qeverisës dhe e vendosjes së 

institucioneve të reja duke ndjekur rregullat legale të sistemit politik. Megjithatë, në rastin e 

Kosovës diskutimet mbi legjitimitetin dhe legalitetin fillojnë që me fillimin e procesit të 

krijimit të institucioneve. 

Në demokracitë përfaqësuese, qytetarët zgjedhin me votë deputetët të cilët përfaqësojnë 

vullnetin e tyre. Pra, një organ parlamentar në të cilin mandatet “burojnë nga vota e lirë e 

qytetarëve dhe fillojnë nga momenti i certifikimit të mandatit në pajtim me ligjin në fuqi”.1 

Megjithatë, duke marrë parasysh sistemin politik të ndërtuar në Kosovë, është diskutuar 

shumë nëse mandatet e marra për shkak të kuotës për minoritete apo kuotës gjinore janë 

mandate legjitime.  

Kriza politike e krijuar që nga përfundimi i zgjedhjeve të 11 qershorit ka ngritur edhe më tej 

dilemat nëse sistemi ynë politik është formuar për të shmangur krizat apo për të krijuar ato. 

Kriza e tanishme është e ngjashme me atë të zgjedhjeve të kaluara ku legjitimiteti dhe 

legaliteti vihen thellësisht në pikëpyetje. Në kuptimin kushtetues, Aktgjykimi i Gjykatës 

Kushtetuese në rastin Nr. K0103/14 me parashtrues Presidenten e Republikës së Kosovës, 

përcaktoi se:  

Perdorimi i termave "parti politike ose koalicion", kur permenden ne lidhje me 

nenin 84 (14) dhe me nenin 95, paragrafet 1 dhe 4, te Kushtetutes, 

nenkupton partine politike ose koalicionin qe eshte regjistruar sipas Ligjit per 

Zgjedhjet e Pergjithshme, merr pjese si subjekt zgjedhor, eshte i perfshire ne 

fletevotim te zgjedhjeve, e kalon pragun dhe, rrjedhimisht, fiton vende ne 

Kuvend;2 

Ky vendim i Gjykatës Kushtetuese i dha ekskluzitivitetin partisë ose koalicionit fitues të 

zgjedhjeve të propozoi emrin e kandidatit për zgjedhje. Megjithatë, Gjykata në rastin Nr. 

KO119/14 Xhavit Haliti dhe 29 deputet të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës bëri të 

qartë obligimin që kanë deputetët për pjesëmarrje në seancën konstitutive dhe për gjetjen 

e mënyrave për funksionalizim të Kuvendit:  

Është e drejtë dhe detyrë e të gjithë deputetëve të Kuvendit që të gjejnë 

mënyrën për të zgjedhur Kryetarin dhe nënkryetarët e Kuvendit, në pajtim 

me dispozitat kushtetuese në lidhje me Rregulloren relevante të Kuvendit dhe 

të bëjnë Kuvendin funksional.3 

Në një situatë të tillë në të cilën, koalicioni fitues duhet gjithësesi ta propozojë kandidatin 

për kryeparlamentar por në të njëjtën kohë asgjë nuk i ndalon ata që këtë të mos ta bëjnë 

deri të sigurojnë shumicën parlamentare. Në kuptimin legal, asgjë s’mund të ndalojë 

bllokimin e sistemit politik, edhe pse kjo është jolegjitime.   

                                           
1 Republika e Kosovës, (2010), Ligji Nr. 03/L-111 për për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Neni 5.1, 
Prishtinë: GZRKS.  
2 Gjykata Kushtetuese, (2014), Aktvendim në Rastin Nr. K0103/14, fq. 23, Prishtinë.  
3 Gjykata Kushtetuese, (2014), Aktvendim në Rastin Nr. KO119/14, fq. 41, Prishtinë.  
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Për dallim nga konstituimi i Kuvendit, nga kontestimi i legjitimitetit në marrje të mandatit, 

në Kosovë kontestohet edhe legjitimiteti i Qeverisë që del nga Kuvendi i zgjedhur me ulëse 

të garantuara. Përveç kontestimit të legjitimitetit në zgjedhje, vihej në pikëpyetje 

legjitmiteti qeverisës i Qeverive që nuk kanë shumicën nominale të votave. Dhe për shkak 

se me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, pjestarët e pakicave që kanë numër të ulseve 

të garantuara duhet të jenë patjetër pjesë e koalicionit qeverisës.4 Edhe pse Kushtetuta 

parashikon që Ministrat nga komunitetet të mos përfaqësojnë partitë e zgjedhura në 

Kuvend, prapë për këtë nevojitet një votim i shumicës së numrit të deputetëve të 

komuniteteve jo shumicë.5 Pra, marrë parasysh faktin që numri më i madh i deputetëve të 

minoriteteve zgjedhën përmes ulseve të garantuara, në vazhdimësi rriten dyshimet mbi 

mungesën e legjitimitetit të këtyre deputetëve.   

Në këtë formë, kontestimi i legjitimitetit ka marrë efekt zingjiror. Në Kosovë Qeveria e 

zgjedhur ka qeverisur me legjitimitet të kontestuar në kuptim të numrit të votave që kishte 

organi që e kishte zgjedhur, Kuvendi i Kosovës. Edhe pse, ligjërisht Qeveria kishte të gjitha 

kushtet për të operuar, ekzistonte një deficit moral që prodhohej më tepër nga sistemi 

politik sesa nga rrethanat e kontekstit të politikës së përditshme. Për shembull, Qeveria e 

viteve 2010-2014 kishte shumë pak mbi 60 deputet dhe mbahej nga votat e garantuara. 

Edhe pse kjo Qeveri mori disa vendime të mëdha, kishte mëdyshje nëse kjo Qeveri ka 

legjitimitetin popullor për të marrë vendime sikur ajo e shitjes së rrjetit të distribucionit të 

energjisë elektrike.  

Qeveria Thaçi 2, në fakt, po funksiononte tërësisht brenda rregullave të lojës të krijuara me 

të drejtën e brendshme e cila qe ndërtuar në bazë të parimeve të vendosura në Planin 

Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës. A i bie kjo që sistemi ynë politik 

prodhon institucione që nuk janë të mveshura me legjitimitet të plotë? Për t’u përgjigjur në 

këtë pyetje, nevojitet një shtjellim i thuktë i koncepteve fillimisht, i pasojave në sistemin 

politik dhe nëse këto pasoja janë të rikuperueshme.   

Ky punim ka për qëllim pasurimin dhe zgjerimin e një debati që me shumë gjasë do të 

ndodhë në Republikën e Kosovës. Me krizën politike të prodhuar pas dy palë zgjedhjeve të 

fundit, janë shtuar shumë zëra që kërkojnë ndryshimet kushtetuese. Punimi mëton të hedh 

dritë mbi diskrepancën e tanishme në mes të asaj që quhet legale dhe legjitime dhe të 

shtjelloj mënyra se si kjo të ndryshohet.  

Demokracia dhe shteti  

Demokracia si sistem i qeverisjes, zanafillën e vet e ka në Greqi. Fjala demokraci, rrjedh 

nga fjala greke demos-popull dhe cratien-sundim, pra sundim i shumicës përkatësisht 

popullit. Në këtë formë të qeverisjes populli është bartës i suvranitetit apo pushtetit më të 

lartë, prej të cili burojnë institucionet themelore të shtetit. Ushtrimi i sovranitetit, 

rrjedhimisht pushtetit nga ana e popullit si thelb i demokracisë realizohet përmes dy 

formave themelore: 

1. Ushtrimit të drejtpërdrejtë të pushtetit nga ana e popullit, si dhe 

2. Ushtrimi i pushtetit nga populli, përmes përfaqësuesve të zgjedhur prej tij. 

                                           
4 Republika e Kosovës, (2008), Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 96, Ministritë dhe Përfaqësimi i 
Komuniteteve,  
5 Ibid. 
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Natyrisht se demokracia moderne, dallon shumë nga ajo e cila ekzistonte në Greqinë antike, 

përkatësisht në qytet shtetet greke. Kësisoj si formë kryesore e demokracisë në Greqinë 

antike ishte demokracia e drejtpërdrejtë, që nënkupton se të gjithë qytetarët grek në 

mënyrë të drejtpërdrejtë merrnin pjesë në ushtrimin e pushtetit shtetëror. Mënyra e tillë e 

ushtrimit të pushtetit, është formë pastër e demokracisë edhe pse pothuajse e pamundur të 

realizohet në kushtet dhe rrethanat bashkëkohore. Në qytet shtetin e Athinës, në Greqinë 

antike demokracia e drejtpërdrejtë realizohej përmes kuvendit gjithpopullorë, të quajtur 

eklezia. Eklezia ishte kuvend i rreth 40.000 qytetarëve të Athinës (përveç grave dhe 

fëmijëve) të cilët në mënyrë të drejtpërdrejtë vendosnin për çështjet që i përkisnin ushtrimit 

të pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv. Vendimet pranë këtij kuvendi merreshin në mënyra 

nga më primitive si brohoritja e popullatës. Përveç fëmijëve dhe grave të drejtë të votimit 

në kuvend nuk kishin as skllevërit dhe të huaj. 

Një model të tillë të demokracisë direkte përmes një kuvendi gjithpopullorë, e gjejmë edhe 

në Spartë por edhe në qytet shtetet e tjera greke. Megjithatë format e ushtrimit të 

demokracisë, ndryshuan me kalimin e kohës e deri tek demokracia e sotme, si demokraci 

përfaqësuese.    

Franklin D.Roosevelt lidhur me demokracinë si sistem i qeverisjes shprehej se “Të mos 

harrojmë, se qeveria është e vetmja forcë e ushtrimit të pushtetit dhe ndonjë forcë tjetër që 

gjendet jasht nesh. Sundimtarët e vërtetë në demokraci nuk janë Presidentët, Senatorët, 

Kongresmenët dhe zyrtarët qeverisës, por është vet votuesi i këtij vendi”. Kjo, për të 

theksuar rëndësinë e të pasurit të një mbështetje të fuqishme popullore për të zgjedhurit.  

Padyshim që sot, demokracia e drejtpërdrejtë nuk mund të realizohet në praktikë, për 

shkak të pamundësisë që të gjithë qytetarët të ushtrojnë drejtpërdrejtë pushtetin shtetëror. 

Megjithatë elemente të kësaj forme të demokracisë gjejmë në vendet si Zvicrra, por në një 

formë tjetër, pra përmes organizimit të referendumeve në njesi administrative territoriale, 

që konsistojnë në pjesmarrjen e qytetarëve të asaj njësie për të marrë vendime lidhur me 

çështjet e ndryshme.6 Sidoqoftë, në pjesën më të madhe të demokracive të reja është 

aplikuar forma e demokracisë përfaqësuese.  

Sot si formë e vetme e demokracisë e realizueshme është demokracia përfaqësuese, që 

konisiston në ushtrimin e pushtetit shtetërorë nga qytetarët përmes përfaqësueve të 

zgjedhur. Përderisa zanafillën e demokracisë së drejtpërdrejtë e gjejmë në Greqinë antike, 

zanafillën e demokracisë përfaqësuese e gjejmë në Angli.  

Ndryshe, Anglia njihet si djep i parlamentarizmit, që do të thotë se shkëndijat e para të 

demokracisë përfaqësuese i gjejmë në këtë vend, ku Karta e Madhe e Lirive (Magna Carta 

Libertatum) hapi rrugë për përmbysjen e pushtetit absolut të mbretit dhe kalimin e 

sovranitetit tek populli. Ky dokument dhe një sërë aktesh tjera pasuese, si Habeas Corpus 

Act, Bill of Right e të tjera promovonin demokracinë përfaqësuese, në kuptimin që 

qytetarëve i’u njoh e drejta që të zgjedhin përfaqësuesit e tyrë, përmes së cilëve do të 

ushtrohej pushteti shtetëror.  

Demokracia përfaqësuese dhe ushtrimi i sovranitetit nga populli, si një prej vlerave të një 

shtetit bashkëkohore, nuk bën përjashtim në zbatim edhe në vendin tonë. “Sovraniteti i 

Republikës së Kosovës buron nga populli, i takon popullit dhe ushtrohet, ne pajtim me 

Kushtetutën, nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur, me referendum, si dhe në forma të 

                                           
6 Shih http://direct-democracy.geschichte-schweiz.ch/ (marrë me dt. 09.07.2017).  

http://direct-democracy.geschichte-schweiz.ch/
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tjera, në pajtim me dispozitat e kësaj Kushtetute”.7 Pra është inkorporuar koncepti i ish-

Presidentit Amerikan, Abraham Lincoln sipas të cilit sovraniteti buron nga populli, ushtrohet 

nga populli dhe për popullin. 

Koncepti i demokracisë përfaqësuese, direkt është lidhur me legjitimitetin popullorë të 

përfaqësuesve të zgjedhur nga bartësi i sovranit apo populli. Sistemi aktual kushtetues në 

Republikën e Kosovës, nuk garanton që vullneti i sovranit të reflektohet edhe në organin 

përfaqësues, përkatësisht Kuvend, gjë e cila në përmbajtje “atakon” vet vlerën e 

demokracisë përfaqësuese.8  

Legaliteti dhe Legjitimiteti 

 

Nëse shohim nga filozofia e së drejtës, legaliteti dhe legjitimiteti sa janë të afërta, aq edhe 

larg njëra tjetrës si koncepte. Ekziston legjitimiteti popullor, cili është i lidhur ngusht me 

legjitimitetin politik, përkatësisht legjitimitetin e institucioneve politike. Përderisa 

legjitimiteti i referohet besimit të njerëzve apo qytetarëve në autoritetet publike, si rezultat i 

të cilit autoritetet publike e ushtrojnë pushtetin shtetëror, legaliteti më tepër i referohet 

përputhjes mes veprimit apo mosveprimit të caktuar me rendin ekzistues juridik. 

Nëse shohim në aspektin teorik, sipas studiuesit gjerman Max Ëebber, legjitimiteti është një 

kategori e rëndësishme shoqërore, me ekzistimin e të cilit ndaj autoriteteve publike 

sigurohet paqja shoqërore. Megjithatë brenda strukturës kushtetuese të një shteti, mund të 

ekzistojnë autoritete përkatësisht institucione publike të cilat janë legale, por jo edhe 

tërësisht legjitime. Në anën tjetër, ekzistimi i këtij raporti të besimit mes qytetarëve dhe 

autoriteteve publike, ndikon edhe në fuqinë politike me rastin e vendimmarrjes nga këto 

autoritete publike (Presidenca, Parlamenti, Qeveria etj). 

Për këtë arsye, legaliteti dhe legjitimiteti trajtohen ndara si koncepte në disa vende, për 

shkak të ekzistimit të një diskrepance mes asaj se çka është legale dhe çka legjitime. Sipas 

John Locke, në momentin kur një autoritet ose institucion publik pushon se qenuri legjitim, 

qytetarët nuk janë të detyruar që t’i nënshtrohen urdhërave të tij.9 Gjë e cila realisht nuk 

ndodh në praktike. Këtë e dëshmojnë shtetet të cilat kanë një deficit mes legalitetit dhe 

legjitimitetit, ku për kundër faktit që institucionet e tilla janë legale, por jo edhe tërësisht 

legjitime, vendimet e tyre i bëjnë qytetetarët që t’iu nënshtrohen atyre. Pra me fjalë të tjera 

ekzistimi i legjitimitetit popullor për një autoritet publik, ka të bëj me supozimin se veprimet 

dhe vendimet e përfaqësuesve të zgjedhur nga populli, janë të duhura, janë të 

dëshirueshme dhe mbështeten nga vet sovrani-populli i cili me votë ka autorizuar 

përfaqësuesit e tij për veprimet dhe vendimet e tilla. 

Në anën tjetër legaliteti i referohet gjendjes juridike, pra të qenit i ligjshëm veprimi apo akti 

i caktuar i autoritetit publik. Për deri sa legjitimiteti ka të bëj me një raport të besimit të 

qytetarëve duke i autorizuar me votë autoritetet publike për ushtrim të pushtetit shtetëror, 

legaliteti ka të bëj me veprimin konkret, qoftë të subjektit të së drejtë publike apo asaj 

private, se sa është në përputhje me rendin juridik dhe normat jurdike. Pra këtu për 

                                           
7 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 2.  
8 Me sistemin Kushtetutes të Republikës së Kosovës, kur është fjala Kuvendin si institucion publik përfaqësues, 
përbërja e tij nuk përfaqëson tërësisht legjitmitet popullorë, për shkak të ekzistimit të ulëseve të rezervuara (në dy 
mandatet e para zgjedhore pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës) dhe aty të garantuara për komunitetet joshumicë të 
përfqësuara në Kuvend. 
9 Për më tepër shih https://plato.stanford.edu/entries/legitimacy/ (marrë me dt. 09.07.2017) 

https://plato.stanford.edu/entries/legitimacy/
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“legalitetin” si koncept, është jo relevant fakti se veprimi i caktuar i autoritetit publik gëzon 

mbështetje popullore apo jo, relevante për të është ligjshmëria e veprimit apo e aktit.  

Në disa vende ekziston raporti i atillë ku veprimi i autoritetit publik është i ligjshëm-legal, 

por nuk reflekton vullnet dhe mbështetje popullore. Deri te situata e tillë mund të vie kur 

p.sh Kuvendi si organ më i lartë përfaqësues, ka përbërje ose strukturë të tillë ku një numër 

i caktuar i ulëseve është “i ndarë” për përfaqësuesit e një komuniteti të caktuar jo shumicë. 

I tillë është rastin me sistemin tonë kushtetues, ku edhe pse ligjërisht Kuvendi ka 120 

ulëse, nga perspektiva e legjitimitetit Kuvendi ka 100 ulëse. Kjo për arsye të 20 ulëseve të 

garantuara për përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë në Kosovë.  

Nëse ne kthehemi kontekstit historik një shembull i mirë për të vërtetuar dallimin midis 

legjitimitetit dhe legalitetit, do të ishte përfundimi i autonomisë së Kosovës nën Federatën 

Jugosllave më 1989. Më 23 mars 1989, Kuvendi i Kosovës votoi ndryshimet në Kushtetutë 

të cilat shfuqizonin autonominë dhe pozitën kushtetuese të Kosovës si pjesë e ish-RSFJ-së, 

e promovuar me Kushtetutën e vitit 1974. Në votimin e këtyre ndryshimeve ka pasur 

shumë anëtarë të shërbimit sekret serb që kanë marrë pjesë, ku në kundërshtim me 

vullnetin e qytetarëve Kosova u shpall pjesë e Serbisë.10 Pa marrë parasysh procedurave 

teknike të votimit, ky akt u konsiderua “një akt unilateral i Beogradit” nga komuniteti 

ndërkombëtar.11 

Edhe pse Kuvendi i tillë ishte tërësisht legal, megjithatë këto amandamente kushtetuese 

ishin në kundërshtim të plotë me vullnetin e shumicës, përkatësisht vullnetin e mbi 81% të 

popullatës shqiptare.12 Amantamentet e tilla, u votuan me shumicë të votave të të gjithë 

delegatëve (gjithsej 190 delegatëve), ku 10 delegatë shqiptarë votuan kundër suprimit të 

autonomisë. Për këtë arsye në kontekstin e legjitimitetit dhe legalitetit, votimi i tilë në 

Kuvendin e atëhershëm edhe pse ishte legal, ishtë tërësisht jo legjitim për shkak se nuk 

reflektonte dëshirën e popullit shqiptarë që përbënte shumicën prej mbi 81% të popullit për 

autonomi brenda federatës.  

Kosova si një shtet me shoqëri shumë etnike, mbase edhe me imponim të faktorit 

ndërkombëtarë ka ndërtuar një sistem kushtetues i cili për nga promovimi i lirive dhe të 

drejtave të komuniteteve jo-shumicë mund të merret si shembull i avancuar nga vendet e 

tjera. Duke i’u referuar kontekstit historik të Pavarësisë së Kosovës, bazamentin e saj e 

gjejmë në Pakon e Ahtisarit, i cili dokument si kompromis për shpalljen e Pavarësisë së 

Kosovës, kishte qasjen afirmative ose diskriminimin pozitiv ndaj komuniteteve joshumicë në 

Kosovë, me theks të veçant ndaj komunitetit Serb.13  

Ky dokument, me karakter të një marrëveshje ndërkombëtare për statusin e Kosovës, 

shërbej si bazë për ndërtimin e një sistemi kushtetues dhe ligjorë në Kosovë, përkatësisht 

në nxjerrjen e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e rrjedhimisht edhe konstituimin e 

institucioneve shtetërore. Nisur nga fakti i thjeshtë se një kapitull i posaçëm i Kushtetutës i 

                                           
10 Milutinovié et al., op. cit. (fn. 142), vol. 1, paras. 217-221. See also the ICTY Trial Chamber's judgment of 30 
November 2005 in Prosecutor v. Limaj et al., paras. 40-42. 
11 United Nations, Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, 22 plenary meeting, 
8October2008(A/63/PV.22),p.3[DossierNo.6].See also Letter dated 1October 2008 from the Permanent 
Representative of the United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland to the United Nations addressed to the 
President of the General Assembly, A/63/461, Annex, para. 6 [Dossier No. 5]. For more see “Kosovo under 
Autonomy” available at https://www.cla.purdue.edu/si/Team1Reporte.pdf pg. 27 (accessed on 08.12.2017). 
12 Për më tepër shih “Kosovo under Autonomy” e qasshme në https:/www.cla.purdue.edu/si/Team1Reporte.pdf fq. 
27 (marrë me dt.08.08.2017). 
13 Propozimi Gjithpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, dt. 26 Mars e qasshme 
nëhttp://arkiva.vetevendosje.org/ëp-content/uploads/2013/09/ahtsaari_shqip.pdf (marrë me dt. 06.07.2017). 

https://www.cla.purdue.edu/si/Team1Reporte.pdf
http://arkiva.vetevendosje.org/wp-content/uploads/2013/09/ahtsaari_shqip.pdf
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është referuar vetëm të drejtave të komuniteteve jo shumicë, e tregon më së miri qasjen e 

hapur që ka treguar Kosova në këtë aspekt, madje duke tejkaluar edhe disa nga standardet 

e parapara me aktet juridike ndërkombëtare në mbrojtjen e të drejtave të pakicave dhe 

përfshirjen e tyre në jetën institucionale.  

Parimisht, dhënia e një pozite të avancuar për komunitetet jo-shumicë brenda një shteti të 

caktuar, ka për qëllim përmirësimin ose evitimin e padrejtësive historike dhe diskriminimin 

që i është bërë komunitetit përkatës brenda shoqërisë së atij shteti. Edhe pse ky nuk është 

rasti me Kosovën, megjithatë Kushtetuta e Republikës së Kosovës e mbështetur në 

Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës14 së paku në letër, është një 

rast për t’u marr shembull edhe nga shtetet tjera për mbrojtjen e të drejtave të 

komuniteteve jo shumicë.  

Përfshirja e këtyre komuniteteve në pothuajse të gjitha sferat shoqërore e politike kosovare, 

në njërën anë përveç krijimit të një imazhi të mirë për shoqërinë tonë, ka dhënë hapsirë që 

pozita e tillë kushtetuese e komuniteteve joshumicë që nga themelimi institucioneve 

shtetërore të shfrytëzohet edhe si mekanizëm bllokues, veçanërisht nga komuniteti Serb 

lidhur me çështjet vendimmarrëse që i atribuohen shtetndërtimit të Kosovës. 

Përfshirja në proceset kyçe vendim-marrëse që kanë të bëjnë më interesin e përgjithshëm 

qytetarë e shtetëror, vetëm nga deputetët të cilët janë përfaqësues legjitim, aktualisht me 

sistemin tonë kushtetues përveç se legal, vështirë se mund të quhet edhe plotësisht 

legjitime. Në një situatë të tillë shtrohet çështja e kthimit të legjitimitetit tek populli, si 

element qenësorë i demokracisë.  

Ulëset e rezervuara dhe të garantuara për komunitetet joshumicë në Kuvend dhe 

mungesa e legjitimitetit 

 

Siç e tham fokusi i këtij hulumtimi do të jetë çështja e legjitimitetit në Kuvendin e 

Republikës së Kosovës, si organ më i lartë përfaqësues. Në strukturën një dhomëshe të 

Kuvendit të Republikës së Kosovës, 20 nga 120 ulëset janë të garantuara për përfaqësuesit 

e komuniteteve joshumicë në Kosovë, sipas kësaj ndarje:  

1. Partitë, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur, të cilët janë deklaruar 

se përfaqësojnë komunitetin Serb, do të kenë numrin e vendeve në Kuvend të fituar 

nëzgjedhjet e hapura, në minimum prej 10 vende të garantuara, në rast se numri i 

vendeve të fituara është më i vogël se 10; 

 

2. Partitë, koalicionet, nismat qytetare dhe kanidatët e pavarur, të cilët janë deklaruar 

se përfaqësojnë komunitetet tjera, në Kuvend do të kenë numrin e vendeve të 

fituara në zgjedhjet e hapura me minimumin e vendeve të garantuara sin ë vijim: 

komuniteti Rom një vend, komuniteti Ashkali një vend, komuniteti Egjiptian një 

vend, dhe një vend shtesë do t’i jepet komunitetit Rom, Ashkali ose Egjiptian, që ka 

numrin me të madh të votave të përgjithshme; komuniteti Bosnjak tri vende, 

komuniteti Turk dy vende dhe komuniteti Goran një vend, nëse numri i vendeve të 

fituara nga secili komunitet është më i vogël se numri i vendeve të garantuara15. 

                                           
14  Po aty. 
15 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 64 parag. 1 dhe 2. 



Dhjetor 2017 

10 

 

Nëse i bëhet një interpretim i kësaj dispozite kushtetuese, mund të thuhet që nga vet ky 

“diskriminim pozitiv” që i është bërë komuniteteve joshumicë, ka një lloj diskriminimi në 

dëm të komuniteteve tjera, e në favor të komunitetit Serb. Gjithashtu kjo dispozitë 

kushtetuese duhet të interpretohet së bashku me dispozitën tjetër që ka të bëj me 

“Dispozitat Transicionale për Kuvendin e Kosovës”16  i cili ka bërë dallimin mes ulëseve të 

rezervuara dhe të garantuara për komunitetet jo shumicë, në Kuvendin e Republikës së 

Kosovës. Diskrimini brenda këtij ‘diskriminimi pozitiv’, ka të bëj me faktin që një numri 

dukshëm më të madh i deputetëve të komunitetit Serb që mbajnë ulëse të garantuara, në 

raport me numrin që mbajnë komunitetet tjera jo shumicë. 

Zanafillën ose bazamentin e ndërtimit të sistemit kushtetues në Kosovës, e gjejmë në Pakon 

e Ahtisarit,  i cili si dokument u paraqit me karakter të një marrëveshje ndërkombëtare për 

zgjidhjen e statusit të Kosovës. Në kuadër të kësaj Pako, si kompromis për shtetësinë u 

njoh e drejta e komuniteteve joshumicë për pozitë të avancuar në vendimarrje, përmes 

institucioneve kushtetuese (Kuvendi, Qeveria etj.) 

Avancimi i pozitës kushtetuese të komuniteteve joshumicë në Kosovë dhe bërja pjese e tyre 

në proceset  vendim-marrëse përmes Pakos së Ahtisarit u garantua për këto çështje: 

Qeverisja Lokale  

Sistemi i Drejtësisë 

Çështjet që hyjnë në kuadër të politikave arsimore (në arsimin parafillorë, fillorë, 

të mesëm dhe atë të lartë) 

Çështjet e gjuhësisë, si dhe 

 

Lidhur me çështjet që afektohen drejtpërdrejtë të drejtat e pjestarëve të 

komuniteteve joshumicë ne Kosovë, si liritë fetare, simbolet, trashëgimia 

kulturore dhe festat shtetërore. 

 

Përcaktimi i këyre pesë çështjeve për përfshirjen e komuniteteve joshumicë në proceset 

vendimmarrëse, ka pasur për qëllim përjashtimin e tyre nga përcaktimi i politikave ditore, 

përkatëisht nga zbehja e votës së tyre në politik-bërjen e Kuvendit dhe të Qeverisë. 

Në dy mandatet e para zgjedhore, ishte paraparë që do të aplikohen ulëset e rezervuara17, 

ashtu që 10 nga 20 ulëset e rezervuara për komunitetet joshumicë, do të rezervohen për 

komunitetin Serb, pavarësisht nga numri i votave të marrura nga kanidatët e etnitetit serb 

në zgjedhjet e përgjithshme. Çdo mandate i fituar përmes zgjedhjeve nga kandidatët për 

deputet të etnitetit Serb, do të konsiderohet vend shtesë për t’a në Kuvend, ndërsa e njejta 

logjikë është aplikuar edhe për komunitetet tjera jo shumicë, përkatësisht një ulëse për dy 

mandatet e para zgjedhore ka qenë e rezervuar për komunitetin Ashkali, një për 

komunitetin Egjiptian, një për komunitetin Rom, ku  nga një vend shtesë do t’iu takoj njërit 

prej këtyre tri komuniteteve (Ashkali, Egjiptian ose Rom) që ka marr numirin më të madh të 

                                           
16 Shih Nenin 148 parag.1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
17 Po aty, neni 148 parag.1. 
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votave të përgjithshme nga zgjedhjet. Tri vende do t’i takojnë komunitetit Boshnjak, dy atij 

Turk dhe një komunitetit Goran.  

Çdo mandat i fituar nga kanditatët të cilët i përkasin komuniteteve të lartëcekura përmes 

zgjedhjeve, do të shërbej si mandat shtesë për atë komunitet, të cilit i përket kandidati që 

ka fituar mandatin përmes zgjedhjeve. P.sh. Nëse komuniteti turk, përmes zgjedhjeve ka 

fituar 2 mandate ose ulëse në Kuvendin e Republikës së Kosovës, atëher ky komunitet 

përveç dy mandateve të fituara nga zgjedhjet do të ketë edhe dy mandate të tjera të cilat 

janë të rezervuara për këtë komunitet, pavarësisht nga vota popullore.  

Kjo mënyrë e ndarjes së ulëseve për komunitetet joshumicë në Kosovë, ka përfunduar me 

kalimin e dy mandateve të para zgjedhore. Për më tëpër tek dispozitat tranzicionale të 

Kushtetutës, parashihej se  për qëllime të nenit 148 parag.1 të Kushtetutës, mandati 

ekzistues në kohen  hyrjes në fuqi të Kushtetutës, do të konsiderohet si mandate i parë 

zgjedhor i Kuvendit, në rast se ky mandat zgjat për së paku dy vite nga dita e hyrjes në fuqi 

të Kushtetutës18.  

Thënë më thjeshtë nëse komuniteti Serb, nga zgjedhjet parlamentare përmes votës 

popullore ka fituar 6 ulëse në Kuvend, tani këtij komuniteti do t’i takojnë edhe 4 ulëse të 

tjera për t’u plotësuar norma prej gjithësej 10 ulëseve të garantuara për komunitetin Serb.  

Ndërkaq nën ‘formulën’ e ulëseve të rezervuara, në rastin kur komuniteti Serb nga vota 

popullore do të fitonte 6 ulëse në Kuvend, këtyre 6 ulëseve do t’iu shtoheshin edhe 10 ulëse 

të tjera të rezervuara për këtë komunitete, pavarësisht nga vota popullore. Sic shihet në të 

dyja variantet, sikur tek ulëset e rezervuara ashtu edhe tek ato të garantuara lihet hapsirë 

për mungesë të legjitimitetit të përfaqësuesve nga komunitetet joshumicë të cilët e fitojnë 

mandatin e deputetit. 

Përmes mekanizmit kushtetutes të kalimit nga ulëset e rezervuara në ato të garantuara 

është pretenduar zbehja e ndikimit të këtyre komuniteteve në jetën parlamentare, për 

shkak se kjo ka ndikuar në uljen e numrit të deputetëve që i përkasin komuniteteve jo 

shumicë19 që nga legjislatura e tretë e cila zhvillohej mes periudhës së hyrjes në fuqi të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe zgjedhjeve të reja parlamentare (2007-2010), e 

deri tek kjo e fundit, pra legjislatura e pestë. 

Edhe pse juridikisht Kuvendi i Republikës së Kosovës ka gjithsej 120 ulëse, në realitet  gara 

mes kandidatëve për deputet të partive politike zhvillohet vetëm për 100 ulëse, të cilët janë 

përfaqësues me legjitimitet të plotë popullorë. 20 ulëset e garantuara për komunitetet 

joshumicë duket sikur në start e bëjnë garën e pabarabartë mes të gjithë kandidatëve për 

deputet, duke qenë se qartazi avancohet pozita e kandidatëve për deputet nga rradha e 

komuniteteve joshumicë. 

Në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura me 11 Qershor 2017, një kandidat nga 

rradhët e komuniteteve joshumicë, u bë deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës me 

vetëm 539 vota.20 Ndërkohë që mesatarja, nësë llogariten votat e të gjithë deputetëve të 

                                           
18 Po aty, neni 148 parag.2 të Kushteutës së Republikës së Kosovës. 
19 Në legjislaturën e tretë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kishte gjithsej 24 ulëse të cilat i takonin 
komuniteve joshumicë, e qasshme në http://www.kuvendikosoves.org/?cid=1,158&legid=3&secid=107 (marrë me 
dt. 07.07.2017). 
 
20 Shih  http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/3.%20Ndarja%20e%20ul%C3%ABseve%20-
%20Kandidat%C3%ABt%20e%20zgjedhur%20sipas%20Subjekteve%20-

http://www.kuvendikosoves.org/?cid=1,158&legid=3&secid=107
http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/3.%20Ndarja%20e%20ul%C3%ABseve%20-%20Kandidat%C3%ABt%20e%20zgjedhur%20sipas%20Subjekteve%20-%20Seat%20Allocation%20(by%20Party%20and%20Elected%20Candidates)_ckgritzexj.pdf
http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/3.%20Ndarja%20e%20ul%C3%ABseve%20-%20Kandidat%C3%ABt%20e%20zgjedhur%20sipas%20Subjekteve%20-%20Seat%20Allocation%20(by%20Party%20and%20Elected%20Candidates)_ckgritzexj.pdf
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cilët mandatin e deputetit e kanë fituar si rezultat i votës popullore, është rreth 16,856 

vota21 gjë që tregon se sistemi i tillë i ulëseve të garantuara, edhe pse legal, e zbeh 

legjitimitetin e organit përfaqësues. 

Zgjedhjet e fundit paralamentare, të cilat prodhuan legjislaturën e gjashtë me rradhë ishin 

vazhdimësi e një përbërje të atillë, ku jo të gjithë deputetët janë bërë pjesë e institucionit 

ligjvënës nga vota e qytetarëve, për më tëpër një numër të konsiderueshëm të tyre është i 

kontestueshëm legjitimiteti popullorë. Duke qenë se një numër i madh i institucioneve 

kushtetuese burojnë apo zgjedhen nga po ky Kuvend, shtohen dyshimet se ‘deficiti’ i 

legjitimitetit i shtrinë efektet edhe në intitucionet të cilat burojnë nga një legjislaturë jo 

tërësisht legjitime. 

Me një strukturë të kuvendit prej 120 ulësesh ku 20 prej tyre do të ishin të rezervuara për 

komunitetet joshumicë në Kosovë, rezuton që sipas sistemit tonë zgjedhor22, partitë politikë 

të cilat garuan në zgjedhjet e 11 Qershorit 2017 do të kishin këto mandate legjitime: 

PAN (Partia Demokratike e Kosovës Aleanca për Ardhmërinë e 

Kosovës Nisma për Kosovën Partia e Drejtësisë Lëvizja për 

Bashkim Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës Partia 

Konservatore e Kosovës Alternativa Demokratike e Kosovës 

Republikanët e Kosovës Partia e Ballit Partia Socialdemokrate Balli 

Kombëtar i Kosovës)      

 

 

 

36 MANDATE 

 

Lëvizja VETVENDOSJE! 29 MANDATE 

LA (Lidhja Demokratike e Kosoves, Aleanca Kosova e Re) 27 MANDATE; 

 

Lista Serbe (GRAĐANSKA INICIJATIVA SRPSKA LISTA) 7 MANDATE 

Partia Demokratike Turke e Kosovës (KOSOVA DEMOKRATİK 

TÜRK PARTİSİ) 

1 MANDAT.23 

 

                                                   

Në këtë situatë me një Kuvend tërësisht legjitim, Qeveria e zgjedhur nga legjislatura e tillë 

do të ishte legjitime nëse do të siguronte votat e 51 deputetëve të cilët janë zgjedhur me 

votën popullore (shumica absolute në Kuvend). Pra, që jasht kësaj matematike të zgjedhjes 

dhe formimit të Qeverisë, do të mbeteshin 20 deputetet e komuniteteve pakice të cilët 

mbajnë ulëse të rezervuara. Votimi me një shumicë tjetër (të cilën e parasheh Kushtetuta e 

Republikës së Kosovës), jashtë kësaj logjike do të hedhte dyshime mbi legjitimitetin e 

Qeverisë, edhe pse do të ishte tërësisht legale. 

Nëse i referohemi gjendjes aktuale për sa i përket ulëseve tani të garantuara për 

komunitetet joshumicë në Kuvend, nga gjithsej 120 deputetet e Kuvendit, në zgjedhjet e 

fundit paralamentare të 11 Qershorit 2017, 12 prej tyre kanë fituar mandatin e deputetit si 

rezultat i vendeve të garantuara për komunitetet jo shumicë në Kosovë dhe vetëm 8 

                                                                                                                                        
%20Seat%20Allocation%20(by%20Party%20and%20Elected%20Candidates)_ckgritzexj.pdf (marrë me 
dt.14.07.2017)  
21 Nëse llogarisim numrin e votave të të gjithë kandidatëve të cilët e kanë fituar mandatin e deputetit përmes 
zgjedhjeve, duke e përpjestuar me numrin e përgjithshëm të deputetëve të zgjedhur me votë popullore, del se 
mesatare e votave që është dashur të sigurohen nga një kandidat për deputet është 16,856 vota. 
22 Sistemi ynë zgjedhore gjatë kohës së ekzistimit të ulëseve të rezervuara parashihte pragun zgjedhorë prej 5% 
për partitë politike ose koalicionet që i përkisnin komuniteti shumicë dhe 1% për partitë politike, koalicionet ose 
iniciativat qytetare të deklaruara se i përkasin komuniteteve joshumicë. 
23 Rrezultatet përfundimtare të Zgjedhjeve të Përgjithshme 11 Qershor 2017, e qasshme në http://www.kqz-
ks.org/Uploads/Documents/2.%20Rezultatet%20e%20p%C3%ABrgjithshme%20sipas%20Subjekteve%20-
%20General%20Results%20by%20Party_knaëhjqcix.pdf (marrë me dt.31.07.2017). 

http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/3.%20Ndarja%20e%20ul%C3%ABseve%20-%20Kandidat%C3%ABt%20e%20zgjedhur%20sipas%20Subjekteve%20-%20Seat%20Allocation%20(by%20Party%20and%20Elected%20Candidates)_ckgritzexj.pdf
http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/2.%20Rezultatet%20e%20p%C3%ABrgjithshme%20sipas%20Subjekteve%20-%20General%20Results%20by%20Party_knaëhjqcix.pdf
http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/2.%20Rezultatet%20e%20p%C3%ABrgjithshme%20sipas%20Subjekteve%20-%20General%20Results%20by%20Party_knaëhjqcix.pdf
http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/2.%20Rezultatet%20e%20p%C3%ABrgjithshme%20sipas%20Subjekteve%20-%20General%20Results%20by%20Party_knaëhjqcix.pdf
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kandidat me votë popullore24 , duke ndikuar kësisoj që një kandidat të zgjedhet si deputet 

vetëm me 539 vota.  

Me një llogaritje të thjeshtë, i bie që vetëm 108 deputetët legjitim të Kuvendit, do të duhej 

të përfshihen në proceset vendim-marrëse, atëher  ku në mënyrë të drejtëpërdrejtë nuk 

afektohen të drejtat dhe interesat e komuniteteve joshumicë. Ndërkaq, vetëm në çështjet 

në të cilat afektohet interesi i këtyre komuniteteve, këtij numri do të duhej t’i shtoheshin 8 

deputetet tjerë nga rradha e komuniteteve joshumicë në Kosovë. 

Parlamenti bikameral 

Çartësisht vendet e rezervuara dikur dhe tani vendet e garantuara, për shkak të sistemit 

politik, prodhojnë pushtete ekzekutive (Qeveri) me legjitimitet të kontestuar. Në qoftë se në 

një demokraci përfaqësuese me Qeveri të zgjedhur nga organi përfaqësues, e para duhet të 

reflektoj vullnetin e shumicës së qytetarëve pjesëmarrës në zgjedhje, ky parim zgjedhor 

dhe demokratik është thyer me ulëset e garantuara. Pra, edhe pse në demokracitë tjera 

parlamentare legjitimiteti i Qeverisë së zgjedhur mund të cenohet për arsye të tjera, në 

Kosovë ky legjitimitet mund të mungoj që para se të votohet Qeveria.   

Në anën tjetër Kushtetuta e Republikës së Kosovës, si edhe pjesë e negociatave që sollën 

Propozimin Gjithëpërfshirës për Statusin e Kosovës të njohur si Pakoja e Ahtisarit. 

Kushtetuta në nenin 81 të saj, ka paraparë që legjislacioni për tetë (8) çështje të ndryshme 

të konsiderohet legjislacion vital, miratimi i së cilit kërkon dy të tretat e deputetëve të 

Kuvendit të Republikës së Kosovës si dhe dy të tretat e votave të vendeve të 

rezervuara/garantuara.   

                                           
24 Shih http://www.kqz-
ks.org/Uploads/Documents/4.%20Lista%20e%20gjith%C3%AB%20Kandidat%C3%ABve%20-
%20Candidate%20list%20by%20Party%20(as%20in%20Ballot)_dajxgfiwiu.pdf (marrë me dt. 14.07.2017) 

http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/4.%20Lista%20e%20gjith%C3%AB%20Kandidat%C3%ABve%20-%20Candidate%20list%20by%20Party%20(as%20in%20Ballot)_dajxgfiwiu.pdf
http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/4.%20Lista%20e%20gjith%C3%AB%20Kandidat%C3%ABve%20-%20Candidate%20list%20by%20Party%20(as%20in%20Ballot)_dajxgfiwiu.pdf
http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/4.%20Lista%20e%20gjith%C3%AB%20Kandidat%C3%ABve%20-%20Candidate%20list%20by%20Party%20(as%20in%20Ballot)_dajxgfiwiu.pdf
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Figura 1. Legjislacioni me interes vital - Neni 81 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës 

 

Këto Ligje nuk mund t’i nënshtrohen miratimit përmes referendumit.25 Legjislacioni me 

interes vital përfshinë elemente kryesisht që kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë e 

minoriteteve. Ky legjislacion dhe fushëveprimtaria që mbulojnë këto dispozita të 

përmendura në nenin 81 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës janë gjithashtu pjesa 

bazë e detyrave dhe përgjegjësive të Komisionit parlamentar për të Drejtat, Interesat e 

Komuniteteve dhe Kthim.26 Ky komision parlamentar është Komision i përhershëm që do të 

thotë se çdo ligj duhet të kalojë përmes këtij Komisioni.  

Pra, kemi dy realitete që po prodhojnë një problem të vetëm. I pari ka të bëjë me faktin se 

ekziston një listë e ligjeve dhe çështjeve për të cilat patjetër duhet të ekzistojë një 

koncensus i deputetëve minoritar dhe në anën tjetër, vendet e garantuara po krijojnë 

Qeveri jolegjitime dhe mungesë të parimit të përfaqësimit të shumicës së trupit elektoral në 

vendimmarrje. Në këtë mes, zgjidhja duhet gjetur në atë mënyrë që të garantohet edhe 

përfaqësimi i trupës votuese në njërën anë dhe i interesave të komuniteteve të cilat janë të 

sublimuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

                                           
25 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, (2008), Neni 81, Legjislacioni me Interes Vital, i qasshëm në 
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702, qasur në tetor, 2017.  
26 Kuvendi i Republikës së Kosovës, (2017), Vendim Nr. 06-V-006 për formimin e katrëmbëdhjetë (14) 
Komisioneve Parlamentare, i qasshëm në 
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Vendimi_06_V_006_Formimi_i_komisioneve.pdf (qasur në tetor, 
2017) 

Ligjet të cilat ndryshojnë kufijtë e 
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ndërkomunale dhe tejkufitare
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publike

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Vendimi_06_V_006_Formimi_i_komisioneve.pdf
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Figura 3. Dhoma e përfaqësuesve 

Kuvendi i Republikës së Kosovës 

Parlamenti dydhmësh ose bikameral mund të jetë njëra nga zgjidhjet e mundshme për të 

siguruar edhe përfaqësim sipas principit elektoral: Shumica popullore e ka fuqinë 

vendimmarrëse, edhe për t’u siguruar që të drejtat e komuniteteve mbrohen me 

mekanizma të mjaftueshëm institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modeli i propozuar parashikon që për 100 deputetët e zgjedhur në dhomën e përfaqësuesve, 

mandatet të fitohen drejtëpërdrejtë nga vota e qytetarëve sipas një pragu zgedhor të 

caktuar. Praktikisht vetëm eliminohen vendet e garantuara. Në të njëjtën kohë, nga lista e 

deputetëve që nuk kanë marrë mandate në dhomën e përfaqësuesve, zgjedhen 

pesëmbëdhjetë (15) përfaqësues shqiptar varësisht nga ndarja e ulëseve të grupeve 

parlamentare dhe njëzet e pesë (25) përfaqësues të komuniteteve të ndarë në proporcion të 

njëjtë me numrin e ndarjes së vendeve të garantuara në sistemin e tanishëm.  

Dhoma e Komuniteteve do të mund të miratonte legjislacionin me interes vital në lexim të 

tretë me së paku 3/5 e votave pro dhe kjo do të garantonte që do të mbrohen interesat e të 

gjitha komuniteteve. Dhoma e Komuniteteve do të zëvendësonte Komisionin aktual 

parlamentar për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim dhe do të shërbente si një 

forum i përditshëm i diskutimit të çështjeve të interesit të komuniteteve. Kujtojmë që nëse 

ky sistem do të ishte aplikuar në zgjedhjet e fundit qëndrore, në dhomën e përfaqësuesve 

do të ishin së paku shtatë (7) deputet të minoriteteve krahas njëzet e pesë (25) deputetëve 

tjerë.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dhoma e komuniteteve 
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Përfundime dhe Rekomandime 

 

Legjitimiteti dhe legaliteti janë dy koncepte gjerësisht të diskutuara në sistemin politik të 

Republikës së Kosovës. Diskutimet për legjitimitetin dhe legalitetin kanë qenë dukshëm më 

të theksuara në periudhat e pas zgjedhjeve. Kjo sepse, Qeveritë e formuara me shumicë të  

bazuar në votat e garantuara janë kontestuar si jo legjitime sepse mungonte reflektimi i 

vullnetit popullor në qeverisje. Legjitimiteti bartë me vete një të drejtë të pashkruar dhe më 

tepër morale. Për këtë, shpesh çështja e legjitimitetit në kuptimin e përgjithshëm ka qenë 

më tepër e natyrës subjektive të interpretimit. Megjithatë, në kuptim të legjitimitetit në 

përfaqësim, duhet të vlejë parimi që deputetët e zgjedhur të reflektojnë  

Legjitimiteti i Qeverive të formuara me bazë të ngushtë dhe me vota të ulëseve të 

garantuara në Kuvend është kontestuar. Megjithatë, ulëset e garantuara kanë pasur një 

rrjedhojë historike dhe janë vendosur për të mbrojtur të drejtat e komuniteteve e sidomos 

në çështjet që Kushtetuta e Republikës së Kosovës i ka konsideruar si “vitale” për 

komunitetet. Në mes të domosdoshmërisë për ruajtjen e të dyja këtyre premisave, nevojitet 

një zgjidhje e mesme që jo vetëm do të ruante këto të dyja, por mundësisht edhe do të 

avanconte këto të dyja.  

Ndryshimet kushtetuese duhet të fokusohen në balancimin në mes të funksionimit të 

demokracisë së brendshme të Republikës së Kosovës përmes ofrimit të një sistemi që 

garanton institucione legjitime dhe përfaqësim popullor dhe të mbrojtjes së të drejtave të 

komuniteteve. Ndarja e qartë në mes të domosdoshmërisë për të pasur institucione 

përfaqësuese dhe përfaqësim të fuqizuar të interesave të komuniteteve vetvetiu sjellë 

domosdoshmërinë e ndarjes parlamentit në dy dhoma. Për këtë zgjidhje, dhe për format 

dhe funksionimin e tij, INDEP do të diskutojë gjerësisht në një punim të dytë. Megjithatë, 

Kosovës i duhet një hapje e debatit për ndryshimet kushtetuese dhe për balancimin dhe 

afrimin e legales dhe legjitimes.  

Parlamenti dydhomësh do të siguronte edhe përfaqësim të drejtë për interesat e 

minoriteteve përmes rritjes së deputetëve dhe hapësirës vepruese, por në të njëjtën kohë 

do të siguronte se formimi i institucioneve dhe miratimi i legjislacionit të rregullt nuk varet 

nga votat e garatuara. Përfundimisht, do të sigurohej legjitimitet më i madh dhe do të 

sigurohej barazia në përfaqësim. Në të njëjtën kohë parlamenti dydhomësh do të 

balanconte përfaqësimin e interesave të komuniteteve në Kosovë dhe do të rriste 

funksionalitetin e shtetit dhe institucioneve të tij. Sidoqoftë, deri në përcaktimin e modelit 

më ideal të mundshëm, më e rëndësishmja është që ky debat të hapet, nën dritën e 

ndryshimeve kushtetuese që veçse janë prezente në diskursin publik.  

 

 

 


