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Kushtetuta e Republikës së Kosovës ua jep qytetarëve të drejtën për t’u ofruar 
mjete juridike kur të drejtat e tyre shkelen nga shteti. Neni 69 i Ligjit për 
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë e ka kufizuar 
kompensimin vetëm për "dëmet ekonomike të cilat janë vërtetuar nga gjykata 
në bazë të provave". Në vitin 2013, gjatë fushatës “Drejtësia dhe Qytetarët” u 
mblodhën më shumë se 13,000 nënshkrime të qytetarëve të Kosovës për ta 
ndryshuar këtë nen, i cili u miratua nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2016. 

“Gjykata kompetente është e autorizuar që ta urdhërojë një autoritet 
publik ose organizatë buxhetore, që të bëjë kompensimin në të holla për 
dëmet e shkaktuara materiale dhe jomateriale, të cilat janë vërtetuar 

nga gjykata, në bazë të provave me aktgjykim të formës së prerë.” 

Përkufizimi i Udhëzimit Administrativ 

Në Udhëzimin Administrativ propozohen procedurat dhe mjetet e 
kompensimit për dëmet joekonomike. ATRC ka avokuar në Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Drejtësisë për ta krijuar një grup punues për ta 
rishikuar Udhëzimin Administrativ dhe për të dhënë udhëzime të qarta për 
mënyrën dhe llojet e dëmeve joekonomike që mund të caktohen nga gjykatat; 
si dhe mënyrën e llogaritjes së dëmeve dhe shumën e kompensimit që mund 
të kërkohet sipas nenit të ri. 

Si ndikon ky ndryshim tek unë? 

Ky ligj parasheh kompensimin për dëmet e natyrës ekonomike dhe jo 
ekonomike vetëm kur shteti dështon në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të 
qytetarëve. Këto dëmtime përfshijnë dhimbjen, vuajtjen, zinë, shëndetin 
mendor etj., të cilat vijnë si pasojë e shkeljeve të të drejtave të njeriut, siç 
është e drejta për jetë dhe mos torturim, dënim dhe trajtim çnjerëzor ose 
degradues. Këto shkelje janë kryesisht për shkak të paraburgimit ose 
hetimit të paligjshëm, ose për shkak të dështimit të shtetit për të mbrojtur 
qytetarët.

Pse ishte e domosdoshme që të ndryshohej ky ligj?

• Ky ndryshim ka bërë që ligji i Kosovës të jetë në përputhje me obligimet      
   kushtetuese dhe ndërkombëtare të saj 
• E mbron të drejtën e qytetarëve për të kërkuar kompensim për dëmet        
   jomateriale 
• E rrit llogaridhënien e institucioneve shtetërore për shkeljet e të drejtave    
   të njeriut 

Drejtësia në Drejtësi mbështetet nga Byroja e Departamentit të Shtetit për 
Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe të Zbatimit të Ligjit (INL) dhe 
koordinohet nga ATRC-ja dhe CLARD-i. 
Për më shumë informata kontaktoni me Kaltrina Ahmetin përmes postës 
elektronike: kaltrina@advocacy-center.org. 

Përmbledhje e Shkurtër e Nenit 69 të Ligjit për 
Menaxhimin e Financave Publike 


