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Menaxhimi i pandemisë Covid-19 në Republikën e Kosovës

Prishtinë, 2020

HYRJE
Ky është numri i parë i Monitoruesit Social e Demokratik i cili mbulon
periudhën tre mujore (mars, prill dhe maj 2020) të karantimit të
përgjithshëm si pasojë e pandemisë Covid-19. Qëllimi i këtij Monitoruesi është përcjellja e vendimeve qeveritare për menaxhimin e
pandemisë Covid-19 konsekuente në raport me të drejtat e njeriut,
grupet më të brishta shoqërore dhe pozitën sociale të shtresave
më të skamura të shoqërisë sonë. Monitoruesi do të jetë i rregullt
dhe do të dal çdo muaj, përjashtimisht numrit të parë i cili e
mbulon këtë periudhë më të gjatë kohore.
Ky numër i Monitoruesit ofron një përmbledhje statistikore të të
dhënave nga fushat në fokus të Monitoruesit. E kemi parë të rëndësishme t’i kemi këto shifra zyrtare të përmbledhura për dy arsye: në
njërën anë përmes këtij realiteti statistikor do ta kemi të mundshme
të vazhdojmë me analizën e tyre në edicionet e ardhshme dhe në
anën tjetër përmes monitorimit periodik të të dhënave të njëjta, do
ta kemi mundësinë ta përcjellim trendin e ndryshimit (ose stagnimit) të çështjeve të caktuara. Qëllimi përfundimtar i Monitoruesit
është që ta ofrojë një pasqyrë të përgjithshme të ballafaqimit të
autoriteteve publike të Kosovës me pandeminë dhe efektet e menjëhershme që ky ballafaqim ka pasur në raport me të drejtat e njeriut, demokracinë si dhe efektet sociale të këtij ballafaqimi.
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KRONOLOGJIA E GJENDJES FAKTIKE DHE JURIDIKE
13 mars 2020

o U konfirmuan dy rastet e para pozitive me Covid-19.
o Qeveria e Republikës së Kosovës nxjerrë Vendimin 01/09 për
marrjen e masave shtesë me qëllim të parandalimit të pandemisë COVID-19:
o Ndalimi i hyrjeve dhe daljeve të qytetarëve në Komunat
Klinë dhe Viti
o Ndërprerja e transportit ndërurban dhe transporti ndërkombëtar
o Mbyllja e kufijve tokësor, me përjashtim për shtetasit
kosovarë
o Pezullimi i përkohshëm i të gjitha fluturimeve civile nga
Aeroporti Ndërkombëtar “Adem Jashari”, me përjashtim të
fluturimeve ushtarake dhe emergjente mjekësore
o Ndalimi i punës në sektorin e gastronomisë
o Pezullimi i aktiviteteve sportive dhe kulturore
o Mbyllja e tregjeve të kafshëve dhe të automjeteve
o Reduktimi i kapaciteteve punuese nëpër institucionet
publike dhe private
o Rekomandime që qytetarët të evitojnë vendet të frekuentuara dhe zbatimin e rekomandimeve nga Qeveria dhe
IKShPK-ja

15 mars 2020

o Qeveria e Republikës së Kosovës nxjerrë Vendimin Nr. 01/11 me të
cilin bën shpalljen e emergjencës për shëndetin publik.

23 mars 2020

o Ndalesat e qarkullimit për qytetarë dhe automjete prej orës
10:00 - 16:00 dhe 20:00 - 06:00.

24 mars 2020

o Presidenti i Republikës së Kosovës konteston vendimin e
Qeverisë në Gjykatën Kushtetuese (Rasti KO54/20).
o Presidenti kërkon publikisht moszbatimin e vendimeve të
Qeverisë duke thirrur mospajtueshmëri qytetare.

31 mars 2020

o Gjykata Kushtetuese vendosi që vendimi i Qeverisë nuk ishte në
përputhje me Nenin 55 Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore
të Kushtetutës në lidhje me nenet 35 Liria e Lëvizjes, 36 E drejta për
privatësi, 43 Liria e tubimit të Kushtetutës së Kosovës si dhe me
nenin 2 Liria e lëvizjes të Protokollit nr. 4, nenin 8 E drejta për respektim të jetës private dhe familjare dhe nenin 11 Liria e tubimit dhe e
organizimit të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
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o Kufizimet e lirive themelore ishin proceduralisht në kundërshtim
me parimet kushtetuese të ndarjes së pushteteve dhe që kanë
për qëllim eliminimin e arbitraritetit institucional në Republikën e
Kosovës. Autorizimi i tillë i qeverisë duhet të rrjedhë përmes ligjit që
miratohet nga Kuvendi.

03 prill 2020

o Qeveria i shfuqizon vendimet për ndalimin e hyrje-daljeve në
komunat e Klinës, Malishevës dhe Vitisë.
o Me 12 dhe 14 prill 2020 Ministria e Shëndetësisë mori vendim për
shpalljen e Prizrenit, Dragashit dhe Istogut si zonë karantinë.
o Deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës e kontestuan
këtë vendim në Gjykatën Kushtetuese.
o Gjykata ritheksoi se Qeveria mund të zbatojë një ligj të Kuvendit
që kufizon një të drejtë dhe liri themelore dhe atë vetëm deri në
masën specifike që e ka autorizuar Kuvendi përmes ligjit përkatës.

PARIMET DEMOKRATIKE TË QEVERISJES
Republika e Kosovës sipas Kushtetutës së saj përcaktohet e pavarur, sovrane, demokratike, unike dhe e pandashme, e cila e ushtron autoritetin e saj bazuar në respektimin e të drejtave dhe lirive
të qytetarëve të saj dhe të gjithë individëve që gjenden brenda
kufijve të saj. Parimi i ndarjes së pushtetit dhe barazia para ligjit
janë parimet themelore të qeverisjes demokratike të cilat e garantojnë vetëkufizimin dhe ndërkufizimin në mes të pushteteve
duke ndarë qartazi kompetencat e bazuara në Kushtetutë dhe ligj,
si dhe po ashtu parandalimin e diskriminimit në raport me efektin
faktik të zbatimit të ligjit nga organet ekzekutive.
Kushtetuta e bën përkufizimin mbi atë se pushteti legjislativ është
në kompetencë të Kuvendit të Kosovës, ndërsa Qeveria e Kosovës
ka përgjegjësi kushtetuese për zbatimin e ligjeve dhe e njëjta i
nënshtrohet kontrollit parlamentar. Ndërkaq, si arbitri i përqendruar në mbrojtje të ligjshmërisë dhe garantimit të të drejtave subjektive dhe mbrojtjes së të mirave juridike, autoriteti qendror është
tek sistemi gjyqësor, që ndryshe shquhet si pushteti gjyqësor.
Të gjitha këto kompetenca duhet të jenë në garantim të barazisë
para ligjit, si në kuptim të nxjerrjes së akteve ligjore në respektim të
këtij standardi, zbatimit të tyre, por edhe në procesin e mbrojtjes
së ligjshmërisë.
Parimet e tilla e garantojnë atë që quhet shoqëri demokratike.
Vetëm respektimi i këtyre parimeve garanton parandalimin e
arbitraritetit qoftë në shpërdorim të kompetencave që u besohen
organeve shtetërore apo edhe tejkalimit të tyre.
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ZBATIMI I MASAVE KUFIZUESE
Ndalesat nga policia gjatë kohës së mbylljes për shkak të pandemisë:

2552 - numri i personave të përfshirë në rastet që ndërlidhen me
moszbatimin e masave të kufizimeve për shkak të pandemisë.
1094 - persona janë arrestuar gjatë periudhës 15 mars deri më 18
qershor si rezultat i moszbatimit të masave të kufizimit si pasojë e
pandemisë.
231 - persona janë ndaluar.
2321 – persona janë liruar në procedurë të rregullt.
Nuk ka persona që janë ende në paraburgim lidhur me rastet e
potencua.

RASTET E DHUNËS NË FAMILJE SIPAS MUAJVE:
Mars 2020

105

raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074
të Republikës së Kosovës (Dhuna në familje)

64

raste të tjera janë me vepra të tjera penale

169
raste të
lajmëruara
në polici

67 persona të arrestuar
26 persona të ndaluar
22 raste kanë masa mbrojtëse nga gjykata

Në rastet e dhunës në familje gjatë këtij muaji:

Shënim: Numri i individëve të prekur është më i madh se rastet e
lajmëruara në polici për shkak se një rast i lajmëruar mund të ketë
më shumë se një viktimë.
118 Gra

9 Vajza
0-18 Vjet

3 Gra
19-59 Vjet

4 Djem
36 Burra
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Totali: 140 Gra & 44 Burra

60-90 Vjet
4 Burra

Prill 2020

106

raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074
të Republikës së Kosovës (Dhuna në familje)

61

raste të tjera janë me vepra të tjera penale

167
raste të
lajmëruara
në polici

85 persona të arrestuar
37 persona të ndaluar
7 raste kanë masa mbrojtëse nga gjykata

Në rastet e dhunës në familje gjatë këtij muaji:
Gjatë këtij muaji 3 raste janë mbyllur si të pabaza
112 Gra

7 Vajza

7 Gra

0-18 Vjet

19-59 Vjet

60-90 Vjet
2 Burra

7 Djem

30 Burra

Totali: 126 Gra & 39 Burra
Maj 2020

115

raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074
të Republikës së Kosovës (Dhuna në familje)

58

raste të tjera janë me vepra të tjera penale

173
raste të
lajmëruara
në polici

77 persona të arrestuar
15 persona të ndaluar
18 raste kanë masa mbrojtëse nga gjykata
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Në rastet e dhunës në familje gjatë këtij muaji:
108 Gra

10 Vajza

4 Gra

0-18 Vjet

19-59 Vjet

7 Djem

60-90 Vjet
7 Burra

43 Burra

Totali: 122 Gra & 57 Burra
1 rast i raportuar si dhunë në familje ka qenë rast dhune kundër një
personi që i takon komunitetit të
i cili është trajtuar si rast
dhe është dërguar në prokurorinë e shtetit me kallëzim penal.
Përveç që rastet e dhunës në familje kanë shënuar rritje gjatë
muajve të izolimit për shkak të pandemisë, në shumicën e rasteve
viktima të dhunës janë vajzat dhe gratë (72.9% gra dhe vajza, 27.02%
burra dhe djem). Madje edhe kur dhuna është e drejtuar ndaj fëmijëve, nga rastet e raportuara shihet se viktima janë vajzat më
shumë se sa djemtë e familjes.

gra dhe vajza

72.9%
27.02%

burra dhe djem

Në cilindo rast dhe për çfarëdo nevoje të marrjes së masave të
karantinimit brenda shtëpive autoritetet publike duhet t’i shtojnë
mekanizmat që parandalojnë e intervenojnë në rastet e dhunës në
familje duke qenë se këto ia shtojnë edhe më shumë trysninë psikologjike grave dhe vajzave, në një situatë të rëndesës së
përgjithshme psikologjike të shoqërisë.
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PAKOJA EMERGJENTE FISKALE PËR
MENAXHIMIN E PANDEMISË COVID-19
31 mars 2020 Qeveria e Kosovës e miratoi Pakon Emergjente
Fiskale prej 179,650,000.00 €.
36,232 biznese kanë aplikuar për shpenzimet e pagave mujore
prej 170 €
9,891 biznese kanë aplikuar për mbulimin e 50% të qirasë
148.188 punëtorë kanë përfituar nga 170 € në muaj
14,988 punëtorë janë regjistruar për të përfituar pagë prej 130€
për ata punëtorë qëregjistrohen si të rregullt me kontratë së paku
një vjeçare
20,876 familje kanë përfituar 130 € mbështetje financiare, pra nga
masa 1.15 e pakos emergjente. Akoma ka aplikacione të cilat janë
duke u shqyrtuar
31,748,826.97 nga 61,000,000.00 € të alokuara janë shpenzuar për
masën 3:
o Masa 3a dhe 3c 28,457,969.43 € nga 49,000,000.00 €
(paga prej 170 € , përfshirë pagesën e tatimit në të ardhura
e kontributit pensional)
o Masa 3b 3,290,857.54 € nga 12,000,000.00 (50% e qirasë)
100.564 përfitues të skemave sociale kanë përfituar pagesë të
dyfishtë mujore
167.768 përfitues të skemave pensionale kanë përfituar nga 30€
shtesë
22.088 punëtorë në sektorin publik dhe privat kanë përfituar shtesën prej 300 € në muaj (për dy muaj) si kompenzim për ekspozim
ndaj rrezikut nga Covid-19
10.685 punëtorë të sektorit privat kanë përfituar nga 100€ shtesë
për ekspozim mbiproporcional ndaj rrezikut nga Covid-19
Nga 372,333 të punësuar gjithsej 148,188 mijë kanë përfituar nga
Pakoja emergjente nën masën 3a. Kjo i bie që 39.7% të të gjithë të
punësuarëve në Kosovë kanë pasur nevojë për mbështetje
financiare nga fondet publike.
Si pasojë e efekteve të menjëhershme ekonomike dhe sociale të
pandemisë 39.80% e numrit të përgjithshëm të të punësuarëve
janë zhvendosur në nivelin e pagës minimale 170€.
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Sipas disa hulumtimeve të bëra, afërsisht 37% e punëtorëve në
Kosovë nuk janë të regjistruar. Nga kjo supozohet të jenë dhjetëra
mijëra punëtorë të paregjistruar. Efektet e pandemisë te këta
punëtorë është vështirë të dijmë sepse nuk ka të dhëna të sakta
se sa prej tyre kanë aplikuar për pagesën e asistencës sociale në
cilëndo prej masave të Pakos Emergjente.

Sipas parashikimit statistikor: 1,200,592 qytetarë të moshës së
punës (15-65 vjeç) janë në Kosovë. 502,622 persona janë të regjistruar në tregun e punës (të punësuarit + të regjistruarit si të
papunë).

Kosova:
60% shkalla e inaktivitetit

Bashkimi Evropian:
27% shkalla e inaktivitetit

Maqedonia e Veriut:
35% shkalla e inaktivitetit

12% të qytetarëve të moshës së punës kanë përfituar nga masa 3a
(pra pagesa mujore prej 170€ për ato ndërmarrje që nuk kanë
mundur t’i paguajnë punëtorët e tyre.)
Në vitin 2019 paga mesatare në sektorin privat ishte 380€ neto.
Nëse përfituesit nga masa 3a. i kanë pasur pagat e tyre të rregullta afërsisht sa mesatarja e sektorit privat, atëherë i bie që secili
prej tyre t’i ketë pasur të ardhurat mujore për 210€ më të vogla se
sa paga e zakonshme. Nëse e marrim mesatarisht madhësinë e
familjes prej 4 anëtarëshe, atëherë të ardhurat për kokë banori në
familjet e këtyre të punësuarëve do të zbresin nga 95€ në muaj në
42.5€ në muaj.
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SHTYERJA E PAGESËS SË KËSTEVE TË KREDIVE
NGA QYTETARËT DHE BIZNESET
16 mars 2020 Banka Qendrore e Republikës së Kosovës dhe Shoqata e Bankave të Kosovës, vendosin bashkërisht që bizneset dhe
individët me vështirësi pagese t’ju mundësohet pezullimi i pagesave të kësteve të kredisë, nga data 16 mars 2020 deri me 30 prill
2020:
74 mijë kërkesa për shtyerjen e pagesës së kësteve të kredisë
56 mijë kërkesa nga personat fizikë
17 mijë kërkesa nga personat juridikë
1.95 miliardë € është vlera e përgjithshme e kërkesave, apo 63.5%
e portofolit të përgjithshëm të kredive aktive të sektorit bankar.
Më së shumti kërkesa në vlerë prej 1.30 miliardë €, apo 42.4% e
gjithsej vlerës së kredive janë bërë gjatë muajit mars 2020. Norma
e aprovimit të kërkesave 95.7% (mesatarja për periudhën mars,
prill dhe maj 2020). 530 ankesa janë pranuar nga Divizioni i Ankesave të Shfrytëzuesve të Shërbimeve Financiare pranë BQK-së, që
ndërlidhen me shtyrjen e këstit të kredisë. Pra 0.70% e të gjitha
kërkesave për shtyerje të shqyrtuara nga bankat. Nga numri i
kërkesave për shtyerje të këstit të kredisë shihet që një numrit të
madh të personave fizikë i janë prekur të ardhurat mujore nga
kriza ekonomike si pasojë e pandemisë.

DONACIONET NGA DIASPORA
Prill 2020 Qeveria e Kosovës hapi nënllogarinë për donacione nga
diaspora kosovare. Kjo nënllogari ka grumbulluar:
722,164.66€ - gjithsej
671,497.36€ - nga vendet jashtë Kosovës
50,667.30€ - brenda Kosovës
150,000.00€ janë alokuar te Ministria e Shëndetësisë (dhuruar për
këtë Ministri)
1,511.50€ janë alokuar për Kuvendin Komunal të Skënderajt
(dhuruar për këtë komunë)
Nuk ka shpenzime nga këto fonde të mbledhura.
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Zvicra
247,103.80 €
36.80%

Gjermania
164,555.29 €
24.50%

Shqipëria
150,750.00€
22.45%

Suedia
25,996,87€
3.87%

Austria
18,563.40 €
2.76%

Norvegjia
15,103.88 €
2.25%

Mbretëria e
Bashkuara
9,102.70 €
1.36%

SHBA
8,419,27 €
1.25%

KOMENTE TË PËRGJITHSHME
o Është i evidentueshëm cënimi i lirive dhe të drejtave të
njeriut, e vërtetuar edhe nga Gjykata Kushtetuese, sidomos lidhur
me mungesën e bazës ligjore në raport me masat e ndërmarra
nga ekzekutivi.
o Rritja e theksuar e devijacioneve dhe fenomeneve çrregulluese shoqërore siç janë dhuna në familje, si pasojë e drejtëpërdrejtë e zbatimit të masave kufizuese të lirisë së lëvizjes.
o Ndikimi i drejtpërdrejtë në tregun e punës që shprehet me
humbje të vendeve të punës, ndërprerje të realizimit të pagave
mujore, përkeqësim të gjendjes ekonomike dhe sociale në
ekonomitë familjare dhe ndikim të përgjithshëm në ekonominë e
Kosovës.
o Mosshpjegimi i duhur dhe i mjaftueshëm i masave rezultoi
me arrestime të shumta edhe për shkak të keqkuptimeve nga
publiku. Procedimi i tyre në procedura penale nënkupton pasoja
negative në aspektin krimogjen.

Ky projekt është financuar nga European Endowment for Democracy
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