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Abstrakt 

 
Ky punim, do të trajtojë masat ligjore për parandalimin e korrupsionit në sferën 

publike. Në kohën e tanishme, veprat penale të korrupsionit janë shndërruar në një 

dukuri jashtëzakonisht të rrezikshme për stabilitetin dhe sigurinë e shoqërive, duke 

dëmtuar institucionet dhe vlerën e demokracisë, vlerat etike dhe drejtësinë dhe duke 

rrezikuar zhvillimin thelbësor dhe shtetin ligjor. 

 

Duke ditur se këto vepra penale bartin një rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe kryhen 

me një profesionalizëm të lartë nga persona që bartin pushtet shtetëror, fokusi më i 

madh duhet përqendruar në parandalimin e tij. Natyrisht sanksionet penale kundër 

veprave penale të korrupsionit kanë efektin e tyre pozitiv, ndëshkues e parandalues, por 

këto masa janë mjeti i fundit që shteti duhet përdorur. 

 

Shteti i Kosovës, në përpjekjen për parandalimin e korrupsionit, në aspektin legal ka 

vendosur një legjislacion të avancuar dhe në përputhje me aktet ndërkombëtare dhe të 

krahasueshëm me vendet e zhvilluara. 

 
Fjalët kyçe: Korrupsion, parandalim, luftim, kriminalitetit, legjislacion 

 

1. Shqyrtime të përgjithshme 
 

Veprat penale të korrupsionit, janë ndër krimet që sjellin pasoja shumë të mëdha për 

një shoqëri. Me anë të këtyre veprimeve të kundërligjshme, në palcë të çdo shoqërie 

preken të mirat juridike të saj, duke krijuar një gjendje të pasigurisë së përgjithshme 

sociale dhe disfunksionalizim strukturor të aparatit shtetëror. Veprimet korruptive, 

përveç pasojave të rënda që shfaqin, ato sjellin në dyshim besimin e publikut në 

institucionet e shtetit, duke prodhuar pasoja të pariparueshme për sundimin e ligjit, 

demokracinë apo edhe ekonominë e tregut.  

 

Pra, shqetësim i madh është serioziteti i problemeve dhe rreziqeve që dalin nga 

korrupsioni për stabilitetin dhe sigurinë e shoqërive, duke dëmtuar institucionet dhe 

vlerën e demokracisë, vlerat etike dhe drejtësinë dhe duke rrezikuar zhvillimin 

thelbësor dhe shtetin ligjor. Lidhjet ndërmjet korrupsionit dhe formave të tjera të 
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krimit, sidomos krimit të organizuar dhe krimit ekonomik, duke përfshirë pastrimin e 

parave, ka mobilizuar shtetet në luftë kundër kësaj dukurie shkatërruese
144

. 

 

Kodi Penal i Kosovës, veprat penale të natyrës korruptive, i ka normuar në kapitullin 

34 të saj, të cilat si kapitull i ka emërtuar “Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër 

detyrës zyrtare”, ku hyjnë këto vepra penale: Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar; Keqpërdorimi i informatës zyrtare; Konflikti i interesit; Përvetësimi në detyrë; 

Mashtrimi në detyrë; Përdorimi i paautorizuar i pasurisë; Marrja e ryshfetit; Dhënia e 

ryshfetit; Dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj; Ushtrimi i ndikimit; Nxjerrja e 

kundërligjshme e vendimeve gjyqësore; Zbulimi i fshehtësisë zyrtare; Falsifikimi i 

dokumentit zyrtar; Arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme; Përvetësimi i 

kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

dhe Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë 

tjetër materiale ose i detyrimeve financiare.  

 

Për shkak të rrezikshmërisë së lartë shoqërore që paraqet dukuria e korrupsionit, veprat 

penale të kësaj natyre, pashmangshëm hyjnë në kategorinë e krimeve më me vështirësi 

për t’u provuar. Vështirësitë të cilat e përcjellin procesin e të provuarit për këto vepra, 

përveç nivelit të lartë të profesionalizmit karakterizohen nga elementet e tilla, ku 

zakonisht, janë të përfshirë persona të cilët bartin pushtet të lartë shtetëror dhe janë të 

fuqizuar nëpërmes autorizimeve ligjore, apo edhe pushtetit dhe ndikimit të instaluar 

faktik.  

 

Përpjekjet në luftën kundër korrupsionit kërkon mobilizim të përgjithshëm shoqëror, 

duke i angazhuar të gjithë inteligjencën shoqërore, duke filluar nga familja, shkollat, 

institucionet e tjera edukative, grupet e ndryshme shoqërore, organizimin e kampanjave 

të ndryshme, angazhimin maksimal të aparatit shtetëror, duke filluar nga policia, 

institucionet e tjera sociale dhe kuadrin tjetër institucional për të parandaluar dhe 

luftuar korrupsionin. 

 

Si parim i përgjithshëm, parandalimi është më efikas se marrja e masave represive, dhe 

kjo është veçanërisht efikase te veprat penale të natyrës korruptive, pasi është e vështirë 

për të zbuluar dhe për të ndjekur penalisht kryesi pas veprimit të bërë. Ndryshe ta zëmë 

shembull nga krimet e dhunës, veprat penale me elemente të korrupsionit nuk lënë 

gjurmë të gatshme të identifikueshme, si njollat e gjakut apo kufoma. Në shumë raste, 

kryesit punësojnë persona që do t’i fshehin gjurmët dhe do të përdorin teknologji për të 

fshehur aktivitetet e tyre të korruptuara dhe të ardhurat që rrjedhin prej tyre
145

. Te 

korrupsioni nuk do të gjejmë ndonjë palë të dëmtuar si individë që u janë shkelur të 

drejtat individuale, që do të ketë mundur të pësojë ndonjë dëmtim në integritetin e tij 

fizik apo moral. Pasi që nuk ka viktima të dalin përpara organeve të zbatimit të ligjit 

dhe të paraqesë një ankesë, të ketë dëshmitarë bashkëpunues, dëshmitarë okular, apo 

dëshmi tjera relevante për procesin e gjykimit, por edhe nëse ka, do të përdoren metoda 
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të ndryshme me qëllim që dëshmitë të mos shkojnë tek organi i akuzës, apo në sallën e 

gjykatës për t’u përdorur si dëshmi në një, apo më shumë gjykime për veprime 

korruptive. 

 

Natyrisht sanksionet penale kundër veprave penale të korrupsionit kanë efektin e tyre 

pozitiv, ndëshkues e parandalues, por këto janë mjeti i fundit që përdor shteti.
146

 

 

2. Parandalimi, një mjet i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit 
 

Veprat penale të korrupsionit dallojnë nga veprat penale të tjera, pasi kryhen çdoherë 

me dashje dhe paramendim. Duke ditur se këto vepra kryhen nga personat që kanë 

autoritet dhe pushtet shtetëror, gjithashtu kërkojnë angazhim maksimal në luftimin 

përkatësisht në eliminimin sa më të madh të mundësive për të filluar apo përfunduar 

veprime të tilla. Parandalimi është lufta më e mirë për të ndalur këto veprime 

antiligjore. 

 

Politika e parandalimit të kriminalitetit, kërkon që dukuria e korrupsionit të listohet në 

llojin e parandalimit primar, ku kërkohet përmirësimi i cilësisë së jetës, sundimit të 

ligjit, apo edhe respektimit të institucioneve shoqërore. 

 

Nëse analizojmë për qëllime të këtij punimi, dukurinë e korrupsionit në Kosovë, mund 

të vërejmë se përveç strategjisë së përgjithshme të parandalimi të krimit
147

, është 

hartuar edhe Strategjia Nacionale kundër Korrupsionit 2013-2017. Zbatimi i 

suksesshëm i Strategjisë kundër Korrupsionit ka përcaktuar qartë se nga cilat 

institucione kërkohet llogari për korrupsionin në fusha të ndryshme, dhe për hapat që 

institucionet e ndryshme janë përgjegjëse për t’i ndërmarrë në kontekstin e luftës 

kundër korrupsionit. Strategjia kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimit 2013-2017, 

janë vendosur në kontekstin e evolucionit të shoqërisë së Kosovës, ku përgjegjësia për 

parandalimin dhe luftimin e korrupsionit nuk i përket në mënyrë të barabartë të 

gjithëve.  

 

Megjithatë, çdo institucion, sektor apo profesion ka detyrat e veta, ndërsa përgjegjësia 

e veçantë qëndron në autoritetet e zbatimit të ligjit dhe prokurorisë si dhe organet 

gjyqësore, angazhimi i qëndrueshëm dhe performanca e të cilëve janë të rëndësisë 

vendimtare për suksesin në luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Kjo, megjithatë, nuk 

duhet të zvogëlojnë rëndësinë e parandalimit dhe edukimit
148

. 

 

Strategjia e Kosovës kundër Korrupsionit 2013-2017, është dokumenti i parë strategjik 

i bazuar në një analizë të plotë dhe vlerësim të rrezikut nga ana e vetë institucioneve 

dhe jo vetëm në perceptimin ose vlerësimin nga aktorët ndërkombëtarë. Në mënyrë që 

të jetë e suksesshme, implementimi i Strategjisë duhet të trajtohet seriozisht dhe 
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Kosovës për Parandalim të krimit dhe Plani i Veprimit 2013-2017. 
148 Strategjia e Kosovës kundër Korrupsionit 2013-2017. Prishtinë, 2013. 
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nënkupton vullnetin politik dhe angazhimin financiar të Qeverisë së Kosovës. Për këtë 

përpjekje mund të kërkohen fonde të përshtatshme nga komuniteti ndërkombëtar
149

. 

 

Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit, në përpjekjen e saj për efikasitet, 

parasheh që “secili shtet palë, në përputhje me principet themelore të sistemit ligjor të tij, 

zhvillon dhe zbaton ose ruan politika të efektshme dhe të koordinuara kundër korrupsionit 
që nxisin pjesëmarrjen e shoqërisë dhe reflektojnë principet e shtetit ligjor, administrimin e 

rregullt të punëve publike, pasurisë publike, integritetit, transparencës dhe përgjegjësisë. 
Secili shtet palë përpiqet të vendosë dhe të nxitë praktika të efektshme që synojnë 

parandalimin e korrupsionit. Secili shtet palë përpiqet të vlerësojë periodikisht instrumentet 

përkatëse ligjore dhe masat administrative me qëllim që të përcaktojë përshtatshmërinë e 
tyre për të parandaluar dhe luftuar kundër korrupsionit. Shtetet palë, siç duhet dhe në 

përputhje me principet themelore të sistemit të tyre ligjor, bashkëpunojnë me njëri-tjetrin 

dhe me organizatat ndërkombëtare dhe regjionale në nxitjen dhe zhvillimin e masave të 
përmendura në këtë nen. Ky bashkëpunim mund të përfshijë pjesëmarrjen në programe dhe 

projekte ndërkombëtare që synojnë parandalimin e korrupsionit.”
150

 

 

3. Parandalimi i korrupsionit në administratën publike 

 

Administrata publike, patjetër duhet të udhëhiqet nga parimet e profesionalizmit, 

paanshmërisë dhe meritës. Shoqëritë me demokraci të re sikurse jemi ne, kanë 

probleme te theksuara në krijimin e një administrate që i shërben kryekëput interesave 

të publikut. Ndërhyrjet e shumta, ndërrimi i qeverisjes politike, nepotizmi, lidhjet e 

ndryshme me elemente biznesi dhe të tjera, e cenojnë drejtpërdrejt paanshmërinë dhe 

pavarësinë institucionale. Për qëllime të trajtimit më të mirë të kësaj pjese më tutje do 

të trajtojmë korrupsionin në administratën publike në çështjet që prekin punësimin dhe 

promovimin në administratë publike, shpërblimi i zyrtarëve shtetëror, parandalimi i 

konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, deklarimi i dhuratave, konflikti i 

interesit pas përfundimit të detyrës në ushtrimin e funksionit publik dhe deklarimi i 

pasurisë, të hyrat dhe prejardhja e tyre. 

 

3.1. Punësimi dhe promovimi në administratën publike 
 

Korrupsioni në administratë publike fillon që nga pranimi i zyrtarit të administratës për 

të kryer punë publike dhe shtetërore dhe vishet me autorizime dhe kompetenca të një 

nëpunësi publik
151

. Zakonisht, shoqëritë moderne kanë krijuar transparencë maksimale 

në rekrutimin e stafit për administratën publike, pasi që burimi i një të keqe fillon nga 

kjo pikë. Në shumë raste, rekrutimi i stafit për administratë publike bëhet sipas 

                                                           
149 Ibid. 
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(i) çdo person që mban në post legjislativ, ekzekutiv, administrativ ose gjyqësor në një shtet palë, i 

emëruar ose i zgjedhur, i përhershëm ose i përkohshëm, i paguar ose i papaguar, pavarësisht nga 

kohëzgjatja e shërbimit të personit; (ii) çdo person tjetër që ushtron një funksion publik, duke 

përfshirë në agjenci publike ose ndërmarrje publike, ose që kryen një shërbim publik, sipas 

përcaktimit të ligjit të brendshëm të shtetit palë dhe sipas zbatimit në sferën përkatëse të ligjit në 

shtetin palë. 
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animeve partiake, ideologjike, grupore, regjionale, sektare, fetare, kombëtare dhe të 

tjera. Rrjedhimisht, administrata me këto veprime e sjell në mëdyshje edhe 

objektivitetin dhe transparencën gjatë kryerjes së punëve të zakonshme administrative. 

Nuk përjashtohet asnjëherë mundësia që për të marrë një pozitë në administratë 

publike, kandidati jep edhe mito dhe korrupton zyrtarët përgjegjës për rekrutim. 

 

Sipas Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës
152

, “shërbimi civil duhet të 

jetë i përbërë nga nëpunës civil, të paanshëm, profesional, të përgjegjshëm dhe që 
reflekton shumë etnitetin dhe barazinë gjinore”

153
. “Nëpunësit civil punësohen në bazë 

të meritës, pasi t’i jenë nënshtruar procedurës përzgjedhëse, e përcaktuar në bazë të 

këtij ligji dhe akteve përkatëse nënligjore.”
154

 

 

Përkundër rregullimit ligjor të kësaj çështjeje, sipas Raportit të Progresit për Kosovë 

për vitin 2014 vihet në spikamë se: “sa i përket shërbimeve publike dhe menaxhimit të 
burimeve njerëzore, ndërhyrja e politikës në administratën publike vazhdon, si në nivel 

qendrorë ashtu edhe në atë lokal. Nevojiten përpjekje të mëtejshme për të zbatuar 
plotësisht dispozitat relevante për parandalimin e korrupsionit dhe promovimin e 

integritetit në shërbimet civile, veçanërisht duke ofruar trajnim të caktuar për 

shërbyesit civil. Legjislacioni sekondarë i ligjeve mbi shërbimet civile ende mungon. 
Duke pritur përfundimin e katalogut klasifikimit të punëve, ka pasur vonesa të 

mëtejshme në zbatimin e ligjeve mbi shërbyesit civil dhe pagat e shërbyesve civil”
155

. 
 

Strategjia e Kosovës Kundër Korrupsionit për periudhën 2013-2017, si objektiva 

strategjikë ka paraparë: 

 Administratë publike profesionale të pa politizuar; 

 Mundësimi i zbulimit të parregullsive në çdo institucion publik dhe duke 

ofruar mbrojtje në përputhje me standardet ndërkombëtare; 

 Zbatimi i kodeve të etikës në administratën publike dhe lufta kundër 

nepotizmit; 

 Sigurimi i masave të veçanta kundër korrupsion për shëndetësi, arsim, tatime 

dhe sektorët e planifikimit mjedisor dhe hapësinor. 

 

Megjithatë, edhe përkundër tentimit që me anë të normave juridike të rregullohen të 

gjithë veprimet e mundshme për të parandaluar nepotizmin, ndikimin, por edhe për të 

parandaluar korrupsionin, sigurisht se është një sfidë e madhe për të arritur rezultate të 

pritshme dhe inkurajuese. Gjendja e përgjithshme dhe trendi i tillë në mënyrë 

rrënjësore e kanë sfiduar funksionimin normal të administratës shtetërore dhe në 

përgjithësi edhe të aparatit shtetëror. Duhet patjetër kohë që të ngritët niveli i vetëdijes 

së përgjithshme shoqërore për të parandaluar trendin negativ në dështimin përball 

nepotizmit, korrupsionit, ndikimit dhe vendosjes në mënyrë të anshme dhe jo 

                                                           
152 Ligji Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovë është miratuar më 13 Maj 2010. 

Ndërsa, është shpallur me dekretin Nr. DL-022-2010, datë 14.06.2010 nga Presidenti i Republikës së 

Kosovës. 
153 Neni 3, par. 1, Ligji për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovë. 
154 Ibid, neni 3, par. 2. 
155 Raporti i Progresit për Kosovën 2014, fq. 11. 
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transparente. Reforma patjetër duhet të përfshijë shumicën e segmenteve ku sfidat për 

vendosje të një administrimi profesional kanë qenë gati se të pakapërcyeshme. 

 

3.2. Shpërblimi i zyrtarëve shtetëror 

 

Njëra ndër arsyet që mund të dërgojë një zyrtar shtetëror për t’u korruptuar, mund të 

jetë edhe paga e vogël të cilën e merr nga puna që e kryen në institucion shtetëror. 

Shumë zyrtarë shtetëror, pranojnë të punojnë edhe me pagë të vogël, edhe pse paga të 

cilën kontraktohet për të kryer punët nuk ia mbulon edhe koston e jetës së tij, mirëpo ai 

gjithherë kërkon rrugë alternative për të arritur qëllimin e tij. Zakonisht, pozitat të cilat 

kërkojnë punë me palë janë të sfiduara për të bërë lëshime në këmbim të favoreve të 

ndryshme materiale dhe përfitimeve të tjera që bien ndesh me ligjin. Keqpërdorimi i 

pozitës zyrtare dhe i autorizimeve nuk është e rrallë në vendin tonë. Tanimë, shumë 

zyrtarë shtetëror janë dënuar për veprime të tilla të kundërligjshme, një numër i tyre 

janë në procedurë gjyqësore, ndërsa numri më i madh i tyre ende nuk e “ndjejnë dorën 

e shtetit” për t’u përgjigjur për veprimet apo mosveprimet e tyre të vlerësuara si të 

kundërligjshme. 

 

Puna e nëpunësit civil kompensohet përmes sistemit të pagave. Pagat të cilat i marrin 

konsiderohen të jenë të ulëta. Në vitin 2014, Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që 

pagat për të gjithë shërbyesit civil të rriten për 25%. Një rritje e pagës prej 25% për të 

gjithë shërbyesit civil pa ndonjë vlerësim të performancës, siç ishte prezantuar në prag 

të zgjedhjeve të përgjithshme është çështje shqetësuese
156

. 

 

Megjithatë, edhe përkundër rritjes së pagave për kompensimin e punës që kryejnë 

shërbyesit civil, trendi i veprimeve korruptive prapë vazhdon të mos zvogëlohet. Rritja 

e pagës patjetër duhet bërë në bazë të parimit të meritës. Në periudhën e mëhershme, 

pozitat shtetërore nuk kanë qenë atraktive për shumë qytetarë që kanë zotëruar 

profesionalizëm të lartë dhe të njëjtit kanë qenë synim i organizatave private, duke 

filluar nga bankat, korporatat e ndryshme dhe organizatat tjera të cilat sistemin e 

kompensimit të pagave e kanë pasur të rregulluar në mënyrë shumë më të favorshme se 

sa organizata shtetërore. Si pasojë e kësaj, organeve shtetërore u janë ofruar kandidatë 

të tjerë që kanë poseduar më pak profesionalizëm. 

 

Nëse do të ngremë hipotezën se, pagat e larta për shërbyesit publik e parandalojnë 

korrupsionin, apo në masë të madhe e reduktojnë dhe zvogëlojnë atë, argumentet janë 

pro dhe kundër. Në këtë rast mund të elaborohet në tri drejtime: a) Pagat sa më të larta 

në sektorin publik, zvogëlon rastet që një nëpunës publik të kapet në veprimtari 

korruptive; b) Pagat e ulëta në shërbimin publik, tërheqin vetëm aplikues të paaftë apo 

edhe të pandershëm, e cila rezulton në një administratë të korruptuar joefikase dhe jo 

transparente; c) Kur pozicionet qeveritare paguhen më keq se punë të tjera të 

krahasueshme, kostot morale të korrupsionit ulen
157

. 

 

                                                           
156 Raporti i Progresit për Kosovës - viti 2014, fq. 11. 
157 Klaus Abbink, Fair Salaries and the Moral Costs of Corruption (2002), 1. 
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Institucionet vendimmarrëse patjetër çështjen e pagës duhet parë si një mundësi e mirë 

të frenimit të zyrtarëve shtetëror tek mundësia e abuzimit të detyrës dhe lëshimit në 

veprime korruptive. Një pagë më e mirë është siguri më e madhe dhe një mundësi më e 

mirë që të parandalohet korrupsioni. Shumë vende, parandalimin e korrupsionit publik 

e kanë parë në prizmin e reformave administrative dhe digjitalizimin e saj. Ndërrimi, 

apo rotacioni i zyrtarëve publik nga një pozitë në pozitën tjetër për një periudhë të 

caktuar është parë si një mundësi e mirë që zyrtarët publikë të mos mund të krijojnë 

mundësi që më pas të shpërdorin apo abuzojnë me detyrën zyrtare. Digjitalizimi i 

shërbimeve administrative, gjithashtu shihet si një alternativë e mirë për të eliminuar 

mundësinë për ushtrimi dhe abuzim të detyrës. Gjithashtu, edhe reformat e tjera të cilat 

i rekomandojnë, ta zëmë Auditori i Përgjithshëm gjatë auditimeve të ndryshme. 

 

3.3. Parandalimi i konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik 

 

Njëra ndër komponentët e rëndësishme në vazhdën e parandalimit të korrupsionit është 

edhe parandalimi i ushtrimit i konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. 

Baza ligjore për këtë është Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e 

funksionit publik. Zyrtari i lartë, duhet ta kryej punën e tij me ndershmëri, ndërgjegje, 

paanshmëri, të ruajë autoritetin e zyrtarit të lartë dhe institucionit dhe me punën e tij të 

rrisë besimin e qytetarëve në institucione
158

. Sipas ligjit, konflikti i interesit nënkupton 

gjendjen e mospajtimit ndërmjet detyrës publike dhe interesave private të zyrtarit të 

lartë, kur ai ka interesa private të drejtpërdrejta ose të tërthorta, personale ose pasurore, 

të cilat ndikojnë, mund te ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në ligjshmërinë, 

transparencën, objektivitetin dhe paanësinë e tij gjatë ushtrimit të funksionit publik
159

. 

 

Inicimin e procedurës, për të vlerësuar konfliktin eventual të interesit në ushtrimin e 

funksionit publik, mund ta bëjë sipas detyrës zyrtare nga Agjencia kundër 

Korrupsionit, me kërkesën e udhëheqësit mbikëqyrës apo organit mbikëqyrës, me 

kërkesën e vet zyrtarit, në bazë të lajmërimit të ndonjë personi tjetër apo lajmërimit 

anonim. Agjencia deri më tani ka dhënë një mori vendimesh ku ka konstatuar 

konfliktin e interesit me rastin e ushtrimit të funksionit publik dhe interesave të tjera. 

Sipas statistikave të nxjerra për vitin 2009, Agjencia Kundër Korrupsionit, ka 

evidentuar gjithsej 47 raste të konfliktit të mundshëm të interesit. Në 15 raste janë bërë 

shkresa paralajmëruese për ekzistimin e konfliktit të interesit dhe është kërkuar nga 

zyrtarët ballafaqimi i fakteve, 27 raste, pas fazës se dyshimit për konflikt interesi dhe 

shqyrtimit të më vonshëm nga AKK, kanë rezultuar se nuk kanë elementë të konfliktit 

të interesit dhe janë mbyllur
160

. 

 

Pavarësisht kësaj, është fakt i ditur përgjithësisht se rregullimet ligjore të cilat janë, 

aktualisht lejojnë mundësi të shumta për të ndikuar në veprimet e zyrtarëve të 

institucioneve shtetërore. Pavarësia individuale në ushtrimin e funksionit të nëpunësit 

publik, qoftë ai i emëruar ose i zgjedhur, i përhershëm ose i përkohshëm, i paguar ose i 

papaguar, pavarësisht nga kohëzgjatja e shërbimit, asnjëherë nuk po prodhojnë 

                                                           
158 Neni 7, par. 3 Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. 
159 Ibid, neni 6. 
160 http://www.akk-ks.org/sq/parandalimi-i-konfliktit-te-interesit#indexmain (qasja më: 14.2.2016). 

http://www.akk-ks.org/sq/parandalimi-i-konfliktit-te-interesit#indexmain
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pavarësinë institucionale pasi që sfida është e shpeshtë e shumë herë edhe e 

papërballueshme. Vërejtjet e dhëna nga raportet e ndryshme për funksionimin e 

administratës në vendin tonë, evidentojnë një mori lëshimesh dhe shkeljesh me rastin e 

aplikimit dhe respektimit të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me parandalimin e 

korrupsionit në administratën publike. 

 

Duke marrë parasysh rrethanat e rasteve të cilat ndodhin në praktikën juridike, shumë 

herë ndodh që në nivelet e larta të pozitave publike, individë të caktuar që mbajnë ato 

pozita të bien në kundërshtim me parimet juridike të vendosura me legjislacionin 

kundër konfliktit të interesit. Për nevoja të këtij punimi, do të trajtojmë një rast 

studimor të një nga zëvendëskryeministrat e Qeverisë së Kosovës. Sipas vendimit të 

nxjerrë nga Agjencia Kundër Korrupsion 01-4809/15 të datës 17.12.2015 përmendet se 

B.S. me pozitë publike zëvendëskryeministër i Qeverisë së Kosovës ka të regjistruar 

një biznes privat ku figuron si person i autorizuar, gjë që sipas legjislacionit në fuqi për 

parandalimin e konfliktit të interesit, kjo situatë paraqet papajtueshmëri në ushtrimin e 

funksionit publik. I njëjti është paralajmëruar për situatën e papajtueshmërisë juridike 

në të cilën gjendet. Rrjedhimisht, zyrtari i lartë publik ka ndërmarrë veprime duke 

hequr dorë nga biznesi privat si person i autorizuar, për të mos rënë ndesh me ligjin ne 

fuqi. Duke marrë parasysh të gjithë argumentet e prezantuara nga zyrtari i lartë publik 

se ka shmangur situatën e mundshme të konfliktit të interesit, Agjencia ka mbyllur 

rastin. Ky rast paraqet angazhimin praktikë nga mekanizmi për zbatimin e Ligjit për 

parandalimin e konfliktit të interesit. 

 

3.4. Deklarimi i dhuratave 
 

Sipas bazës ligjore që është në vendin tonë, shërbyesi publik për punën të cilën e kryen, 

nuk guxon të pranojë dhuratë. Përjashtimisht, dhuratat lejohen gjatë takimeve 

protokollare të cilat ndodhin në mes dy delegacioneve, gjë që kjo është e rregulluar më 

shumë në kontekstin diplomatik ndërshtetëror, si një element i rëndësishëm i fuqizimit 

të miqësisë, apo afërsisë në mes përfaqësuesve shtetëror. Në rast se ndodh se dhurata 

është përcjellë në mënyrë specifike dhe ka rënë në dorë të dhuratëmarrësit nga ana e 

dhuratëdhënësit, dhuratëmarrësi si person që ushtron autorizime publike menjëherë 

duhet të lajmërojë të njëjtën. Agjencia Kundër Korrupsionit, sipas ligjit përkatës, duhet 

të jap vendim për rastin e pranimit të dhuratës dhe të del me konstatime se dhurata a 

është e karakterit personal, apo ndikon drejtpërdrejt në punën të cilën e kryen shërbyesi 

publik. 

 

Shteti ynë, për dallim nga shumë shtete, parimisht nuk lejon pranimin e dhuratave për 

zyrtarët publik pavarësisht vlerës që mund të bartë dhurata, një gjë e tillë nuk është e 

lejuar. Ndërsa, në rrethana specifike, pranimi i dhuratës patjetër duhet deklaruar në 

institucionin ku punon dhuratëmarrësi dhe më pas në Agjencinë Kundër Korrupsionit. 

Shumë shtete, megjithatë lejojnë deri në një shumë të caktuar materiale pranimin e 

dhuratave, me kusht që dhurata të jetë tejet personale dhe të mos ndikojë në ushtrimin e 

pozitës si zyrtar publik.  
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Për t’i përmendur disa shembuj, vlera e dhuratës nuk duhet tejkaluar shumën prej 10 

dollarëve në Kazakistan, 25 dollarëve në Kore të Jugut, 50 dollarëve në Japoni dhe 125 

dollarëve në Malajzi
161

. 

 

3.5. Konflikti i interesit pas përfundimit të detyrës në ushtrimin e funksionit publik 

 

Shumë zyrtarë publik, gjatë ushtrimit të funksionit të tyre në këtë detyrë, mund të 

influencojnë me individë dhe grupe të ndryshme, duke krijuar në këtë mënyrë favore 

për vete ose tjetrin. Zakonisht, pozitat të cilat janë të dedikuara për zyrtarët politik që 

marrin poste publike, ku përveç zyrtarit të emëruar, është edhe një ekip i njerëzve që 

arrijnë në institucion për të ushtruar detyra të caktuara. Në rastet e tilla, më së shpeshti 

mundësohet krijimi i mundësive dhe favorizimi i individëve dhe organizatave të 

ndryshme, sipas preferencave të caktuara për të fituar dhe gëzuar ndonjë të mirë që 

buron nga pushteti publik. Shembull i tillë mund te jetë, krijimi i favorit me dhënien 

kryerjes së ndërtimit të ndonjë rruge, kompanisë që është e lidhur me individin e 

caktuar, apo krijimi i ndonjë mundësie tjetër. 

 

Favoret e tilla, krijojnë mundësinë e drejtpërdrejt që zyrtari publik të gëzojë ndonjë 

privilegj nga biznesi, individi, organizata, apo edhe nga dikush tjetër, për favorin të 

cilin ia ka bërë me rastin e ushtrimit të detyrave të tij. Në shumicën e rasteve, krijimi i 

favoreve në këtë mënyrë, kërkon edhe kundër favorin para se të përfundojë pozitën të 

cilën e gëzon. Duke ditur vëmendjen të cilën e ka zyrtari publik gjatë kohës së 

ushtrimit të pozitës publike, mund të ndodhë që kundër favoret të kërkohen pas 

përfundimit të pozitës publike. Të tilla raste, mund të jenë situatat kur shërbyesi publik 

të punësohet në kompaninë që gjatë mandatit të tij ka fituar ndonjë angazhim për 

kryerjen e ndonjë pune publike në institucionin ku ka shërbyer; apo nëse është 

politikan, gjatë fushatës zgjedhore ndonjë biznes financon fushatën e tij zgjedhore, apo 

edhe favore të tjera. 

 

Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit në “parandalimin e konflikteve 

të interesit parasheh vënien e kufizimeve, nëse është e përshtatshme dhe për një 

periudhë të arsyeshme kohe, mbi aktivitetet profesionale të ish- nëpunësve publikë ose 
mbi punësimin e nëpunësve publikë nga sektori privat pas dorëheqjes ose me daljen në 

pension, nëse këto aktivitete ose ky punësim lidhet direkt me funksionet e ushtruara ose 
mbikëqyrur nga ata nëpunës publikë gjatë kohës së shërbimit”.

162
 

 

Në përputhje me kërkesën e mësipërme, legjislacioni ynë thotë:“zyrtarit të lartë të cilit 
i përfundon ushtrimi i funksionit publik nuk i ka dhënë të drejtë për një vit të punësohet 

ose të emërohet në pozitë udhëheqëse, apo të përfshihet në kontrollin e ndërmarrjeve 

publike apo private, nëse detyrat e tij gjatë periudhës dy vjeçare para përfundimit të 

ushtrimit të funksionit publik kanë qenë drejtpërdrejtë të lidhura me mbikëqyrjen apo 

kontrollin e afarizmit të atyre ndërmarrjeve”
163

. Rregullimi në aspektin normativ në 

                                                           
161 Haruhiko Ukawa, op. cit., fq. 10. 
162 Neni 12, paragrafi 2, pika e), Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit. 
163 Neni 17, Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit. 
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këtë mënyrë, është paraparë si një masë ligjore e përshtatshme për të vendosur disa 

pengesa parandaluese në konfliktin eventual të interesit. 

 

Shumë shtete, në kontekstin e parandalimit të konfliktit të interesit, kanë rregullime të 

ndryshme. Shtetet e tilla, si Kina dhe Hong Kongu, pas përfundimit të detyrës si 

shërbyes publik, për dy vitet e ardhshme për cilindo angazhim shtesë, qoftë punësimi 

në ndonjë biznes, apo të ngjashme, kërkon marrjen paraprake të pëlqimit të qeverisë, 

për t’ia mundësuar një gjë të tillë, me qëllim të shmangies së konfliktit të interesit
164

. 

Kjo vlen edhe për personat që dalin në pension dhe të cilët më parë kanë pasur detyra si 

shërbyes publik. 

 

3.6. Deklarimi i pasurisë, të hyrat dhe prejardhja e tyre 

 

“Me qëllim që të luftohet korrupsioni, secili shtet palë nxit, ndërmjet të tjerash, 
integritetin, ndershmërinë dhe përgjegjësinë e nëpunësve të tij publikë, në përputhje me 

principet themelore të sistemit të tij ligjor. Secili shtet palë përpiqet, në veçanti, të 
zbatojë, brenda sistemeve të tij institucionale dhe ligjore, kodet ose standardet e 

sjelljes për ushtrimin korrekt, të ndershëm dhe të përshtatshëm të funksioneve 

publike”
165

. 
 

Një mënyrë tjetër e rëndësishme për të kontrolluar dhe parandaluar korrupsionin, shihet 

edhe deklarimi i pasurisë, të hyrat dhe prejardhja e tyre. Në aspektin ligjor në Kosovë 

është e rregulluar mjaft mirë kjo pjesë. Ligji i aplikueshëm në Kosovë, i përcakton 

detyrimet e zyrtarëve të lartë publikë për ta deklaruar pasurinë, të hyrat dhe 

prejardhjen
166

. Deklarimi publik i pasurisë shihet si një mundësi për të frenuar zyrtarët 

publik që të zhyten në veprime korruptive dhe të shihen në sy nga publiku për pasurinë 

të cilën e kanë pasur në fillim të angazhimit të një detyre, gjatë ushtrimi dhe pas 

ushtrimit të saj. Pra, është një mundësi e mirë për të vrojtuar mobilitetin e pasurisë së 

tyre. 

 

Sipas ligjit “të dhënat e deklarimit të pasurisë së zyrtarit të lartë publik përfshijnë: 

emrin, mbiemrin, pozitën, emri i institucionit, adresa e institucionit, data e emërimit në 
funksion, data e dorëzimit të formularit, funksionet apo aktivitetet tjera që i ushtron 

zyrtari krahas funksionit publik, pasurinë e paluajtshme dhe llojin e saj, sipërfaqen, 
prejardhjen, vlerën e saj të paragjykuar dhe në pronësi të kujt është, pasurinë e 

luajtshme dhe llojin e saj, prejardhjen, viti i përfitimit, vlera e saj të paragjykuara, dhe 

në pronësi te kujt është, aksionet në shoqëritë tregtare apo në ndonjë institucion tjetër, 
posedimi i letrave me vlerë, para të gatshme, detyrimet financiare që i ka zyrtari ndaj 

personave fizik dhe juridik dhe të hyrat vjetore, të gjitha këto duhet të publikohen në 

faqen e internetit të Agjencisë brenda afatit prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e 

kalimit të afatit për deklarim të pasurisë nga zyrtarët e lartë publik”
167

. 

                                                           
164 Haruhiko Ukawa, op. cit., faqe 7. 
165 Neni 8, paragrafi1 dhe 2, Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit. 
166 Ligji nr. 04/l-050 për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publik 

dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat zyrtarë. 
167 Ibid, neni 13. 
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Nga analizat e paraqitura publike, deklarimi i pasurisë në këtë mënyrë, shihet edhe si 

mundësi për të legjitimuar gjithë pasurinë e fituar në mënyrë të kundërligjshme, pasi që 

nuk ka ndonjë organ të pavarur që heton prejardhjen dhe mënyrën e fitimit të kësaj 

pasurie. Nga analiza e disa vendimeve
168

, të cilat jepen për mos deklarimin e pasurisë, 

shihet se një numër i zyrtarëve të lartë nuk e kanë bërë deklarimin e pasurisë, kanë 

marrë sanksione ligjore për ketë, edhe pse të ulëta. 

 

4. Vendim praktik me të cilin është për parandalimin e konfliktit të interesit 

nga ana e Agjencisë Kundër Korrupsionit 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

AGJENCIA KUNDËR KORRUPSIONIT 

 

Në mbështetje të nenit 11 (paragrafi 1.1.), nenit 5 (paragrafi 1, pika 1.5), nenit 18 

(paragrafi 10 dhe 11) të Ligjit nr.03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupsionit si dhe 

nenit 19 (paragrafi 11) të Rregullores nr. 01/2014 së Punës të Agjencisë Kundër 

Korrupsionit, Drejtori i Agjencisë kundër Korrupsionit më datën 17.12.2015, mori: 

 

VENDIM 

 

I. Mbyllet rasi me nr. AKK-03-02-2948/18 për zyrtarin e lartë z. B.S. Zëvendës 

Kryeministër i Republikës së Kosovës për shkak se zyrtari i lartë publik ka 

shmangur situatën e mundshme të Konfliktit të Interesit. 

 

II. Rasti mund të rihapet në çdo kohë kur mund të paraqiten rrethana të reja. 

 

Arsyetim 

 

I. Në rastin e shqyrtimit për konflikt të interesit me numër të protokollit AKK-03-02-

2949/15, që për trajtim ka pasur zyrtarin e lartë z. B.S., Zëvendëskryeministër i 

Kosovës. 

 

Gjatë procesit për identifikimin e rasteve të dyshuara për konflikt të mundshëm të 

interesit është identifikuar rasti për zyrtarin e lartë z. B.S. Zëvendës Kryeministër i 

Kosovës, gjatë kontrollit është vërejtur se zyrtari i lartë ka të regjistruar një biznes privat 

dhe figuron si person i autorizuar në këtë biznes e që sipas Ligjit për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik Nr. 04/L-051, kjo situatë paraqet 

konflikt të interesit dhe mos pajtueshmëri në ushtrimin e funksionit publik, andaj 

Agjencia kundër Korrupsionit e ka njoftuar zyrtarin e lartë me shkresën e parë se ka 

filluar procedura e shqyrtimit të gjendjes së mundshme të Konfliktit të Interesit dhe se ka 

të drejtë në afatin prej 15 ditësh të njoftohet me faktet që posedon Agjencia. 

 

Pas kësaj shkrese z. B.S. ka kontaktuar me zyrtarët e AKK-së për të marrë informatat 

lidhur me shkresën e dërguar në adresën e tij, dhe pastaj pas këtij komunikimi kemi 

                                                           
168 Aktvendim në rastin R.I.Nr. 2128/13, dt. 22.11.2013, Gjykata Themelore Ferizaj - Dega Kaçanik, 

Divizioni për Kundërvajtje. 
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organizuar një takim me z. B.S., ku i janë prezantuar faktet dhe provat lidhur me 

situatën që ka të bëjë me konflikt të interesit. 

 

Zyrtari i lartë z. B.S. Zëvendës Kryeministër i Kosovës është pajtuar me gjendjen, por 

është zotuar se brenda afatit ligjor do të bëjë ndryshimet dhe do të veprojë sipas ligjit 

në fuqi për të parandaluar situatën e mundshme të konfliktit të interesit, pasi që për këtë 

çështje nuk ka qenë i njoftuar më parë. 

 

Më datën 10.12.2015, kemi pranuar dokumentin zyrtar nga ARBK-ja, ku dëshmohet se 

z. B.S. nuk figuron më si person i autorizuar në biznes. 

 

Vlerësojmë se pas veprimeve të ndërmarra nga zyrtari në fjalë, duke bërë ndryshimet e 

kërkuara, duke u larguar si person i autorizuar në biznesin privat, janë krijuar rrethana 

të reja dhe është shmangur gjendja e mundshme e konfliktit të interesit dhe 

papajtueshmëria në ushtrimin e funksionit publik, andaj u vendos si në dispozitiv të 

këtij vendimi. 

 

II. Në mbështetje të nenit 18 (paragrafi 11) të Ligjit në. 03/L-159, për Agjencinë 

Kundër Korrupsionit, Agjencia mund të rihap rastin në çdo kohë nëse paraqiten 

rrethana të reja. 

 

Hasan Preteni 

Drejtori i Agjencisë Kundër Korrupsionit 

 

Vendimi iu dërgohet: 

- Zyrtarit të lartë publik 

- Drejtorit të DPK-së 

- Z./znj. (zyrtari përgjegjës) 

- Z./znj. (zyrtari kontaktues) 

 

5. Përfundim 

 
1. Korrupsioni është njëra prej dukuri kriminale me të rrezikshme në kohën 

moderne. Lidhjet ndërmjet korrupsionit dhe formave të tjera të krimit, 

sidomos krimit të organizuar dhe krimit ekonomik, duke përfshirë pastrimin e 

parave, ka mobilizuar shtetet në luftë kundër kësaj dukurie shkatërruese. 

Shqetësim i madh është serioziteti i problemeve dhe rreziqeve që dalin nga 

korrupsioni për stabilitetin dhe sigurinë e shoqërive, duke dëmtuar 

institucionet dhe vlerën e demokracisë, vlerat etike dhe drejtësinë dhe duke 

rrezikuar zhvillimin thelbësor dhe shtetin ligjor. Organet publike nëpërmes 

akteve ligjore janë duke shtuar përpjekjet e tyre për të arritur rezultate efikase 

në raport me korrupsionin. 

 

2. Përpjekjet në luftën kundër korrupsionit kërkon mobilizim të përgjithshëm 

shoqëror, duke i angazhuar të gjithë inteligjencën shoqërore, duke filluar nga 

familja, shkollat, institucionet e tjera edukative, grupet e ndryshme shoqërore, 
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organizimin e kampanjave të ndryshme, angazhimin maksimal të aparatit 

shtetëror, duke filluar nga policia, institucionet e tjera sociale dhe kuadrin 

tjetër institucional për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin. 

 

3. Veprat penale të korrupsionit dallojnë nga veprat penale të tjera, pasi që 

kryhen çdoherë me dashje dhe paramendim. Duke ditur se këto vepra kryhen 

nga personat që kanë autoritet dhe pushtet shtetëror, gjithashtu kërkojnë 

angazhim maksimal në luftimin përkatësisht në eliminimin sa më të madh të 

mundësive për të filluar apo përfunduar veprime të tilla. Parandalimi është 

lufta më e mirë për të ndalur këto veprime antiligjore. 

 

4. Administrata publike patjetër duhet të udhëhiqet nga parimet e 

profesionalizmit, paanshmërisë dhe meritës. Shoqëritë me demokraci të re 

kanë probleme te theksuara në krijimin e një administrate që i shërben 

kryekëput interesave të publikut. Ndërhyrjet e shumta, ndërrimi i qeverisjes 

politike, nepotizmi, lidhjet e ndryshme me elemente biznesi dhe të tjera, e 

cenojnë drejtpërdrejt paanshmërinë dhe pavarësinë institucionale.  
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