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Sqarim: Kjo Analizë Politikash është mbështetur nga Civil Rights Defenders – (CRD). Opinionet e 
shprehura në të janë të Organizatës ÇOHU! dhe nuk reflektojnë ato të CRD-s. 
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METODOLOGJIA: 

 

Kjo Analizë Politikash, është rezultat i hulumtimit kualitativ i cili për bazë ka burime primare dhe 
sekondare. Sa i  përket burimeve primare, janë përdorur metodat e intervistimit direkt të akterëve 
relevant të fushës anti-korrupsion, si dhe monitorimi direkt i gjithë procesit të aprovimit të Ligjeve 
kundër  Korrupsionit, nga ZYRA E INFRASTRUKTURËS ANTI-KORRUPSION DHE KËSHILLTARIT LIGJORË - 
ÇOHU!. Po ashtu, për nevoja të kësaj Analize Politikash, janë konsultuar edhe Ligjet kundër Korrupsionit, 
aktet tjera juridike, si dokumentet strategjike kundër korrupsionit. 

Për burimet sekondare, janë marrë për bazë edhe analiza tjera politikash, hulumtime të opinionit si dhe 
reagime që fokusohen në fushën anti-korrupsion, me theks të veçantë në kornizën ligjore dhe 
institucionale kundër korrupsionit. Për më shumë, janë konsultuar edhe burime të tjera të informacionit 
si mediet elektronike dhe të shkruara. 
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AKRONIMET: 

 

AKK – Agjencia kundër Korrupsionit  

MD – Ministria e Drejtësisë 

CRD – Civil Rights Defenders 

IK – Institucionet e Kosovës  

KPL  – Komisioni Parlamentar për Legjislacion  

KPMAKK - Komisioni Parlamentar për Mbikëqyrje të Agjencisë kundër Korrupsionit  

OJQ – Organizata Joqeveritare 

GP – Grupet Punuese  

TI – Transparency International  

FRIDOM - Rishikimi Funksional dhe Organizimi Institucional i Ministrive 

KRK – Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

KPK – Kodi Penal i Kosovës 

KPPK – Kodi i Procedurës Penale të Kosovës 

LAKK - Ligji për Agjencinë kundër Korrupsionit – (nr. 03/L-159) 

LDP – Ligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe 
Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të gjithë Personat Zyrtarë - ( Nr. 04/L-050) 

LKI – Ligji për parandalimin e Konfliktit të Interesit në ushtrimin e Funksionit Publik - (Nr. 04/L-051) 

 

 



ANALIZË POLITIKASH  - Korniza Ligjore kundër Korrupsionit - 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 III 

 

PËRMBAJTJA: 

 
 
1. HYRJE:..............................................................................................................................................1 
“Hapësira për korrupsion” 
 
2. PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME:.................................................................................................2  
“Spiralja e pashmangshme” 
 
2.1. Mungesa e elementeve substanciale në  kornizën ligjore kundër korrupsionit:...............................3 
 
2.2. Mungesa e analizave dhe hulumtimeve paraprake:.......................................................................6 
 
2.3 Mungesa e sistematizimit dhe  qartësisë:.......................................................................................7  
 
2.4. Mos shqyrtimi në paketë i ligjeve, dokumenteve strategjike dhe akteve tjera juridike:..................9 
 
 
3. PËRFUNDIM:...................................................................................................................................9 
“Vendnumërimi i pajustifikuar”   
 
4. LIGJI PЁR AGJENCINЁ KUNDЁR KORRUPSIONIT – (nr. 03/L-159):......................................................10 
 
5. LIGJI PËR DEKLARIMIN, PREJARDHJEN DHE KONTROLLIN E PASURISË TË ZYRTARËVE TË LARTË 
PUBLIK DHE DEKLARIMIN, PREJARDHJEN DHE KONTROLLIN E DHURATAVE PËR TË GJITHË PERSONAT 
ZYRTARË – ( Nr. 04/L-050):..................................................................................................................14 
 
6. LIGJI PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT NË USHTRIMIN E FUNKSIONIT PUBLIK –       
(Nr. 04/L-051):....................................................................................................................................18 
 
 
 

 

 

 



ANALIZË POLITIKASH  - Korniza Ligjore kundër Korrupsionit - 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 1 

1: HYRJE:  
“Hapësira për korrupsion” 
 
Kjo analizë politikash është e katërta me radhë 
e përpiluar nga  Zyra e Infrastrukturës Anti-
korrupsion dhe Këshilltarit Ligjorë (Organizata 
ÇOHU!), me mbështetje të Civil Rights 
Defenders,  (CRD). Seria e analizave të 
politikave, në vazhdimësi ka shqyrtuar kornizën 
bazë ligjore kundër korrupsionit1

     Institucionet e Kosovës, në përpjekje për 
përmirësim të kornizës ligjore kundër 
korrupsionit

, ku janë 
pasqyruar të metat dhe zbrazëtirat juridike që i 
ka përmbajtur.  Në këtë kontekst, ÇOHU! me 
këtë analizë politikash, trajton tri ligjet bazë 
kundër korrupsionit në kontekstin e avancimit 
të tyre karshi përpjekjes për parandalimin dhe 
luftimin e korrupsionit.     

2, kanë ndërmarrë iniciativën për 
amandamentimin e dy ligjeve3

 

 kundër 
korrupsionit. Amandamentimi i dy ligjeve të 
kornizës bazë ligjore kundër korrupsionit, 
përbën fazën e katërt të aprovimit të ligjeve dhe 
ndërtimit të Institucioneve, qysh kur më  2004 
pat filluar për herë të parë. 

 
 

                                                           
1 Me “Kornizë bazë ligjore kundër Korrupsionit”, përfshihen 3  
ligje  kundër korrupsion mbi bazë e të cilave edhe funksionon 
Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit, AKK-ja.  

a) Ligji për Agjencinë Kosovare kundër Korrupsionit; 
b) Ligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e 

Pasurisë të Zyrtarëve  të Lartë Publik dhe Deklarimin, 
Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të gjithë 
Personat  Zyrtarë dhe; 

c) Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në 
Ushtrimin e Funksionit Publik.  

2 Letra e Stefan Fyle drejtuar Institucioneve të Kosovës, e cila 
kërkon miratimin e 40 ligjeve, ku në mesin e tyre edhe dy ligje 
kundër korrupsionit.  
3 a) Ligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të 
Zyrtarëve  Të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe 
Kontrollin e Dhuratave Për të gjithë Personat  zyrtarë dhe; b) Ligji 
për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit 
Publik.  

Faza 1: Korniza kundër Korrupsionit: 2004 – 
2007 (Aprovimi i Ligjit dhe Strategjisë së parë 
kundër korrupsionit),  
1. Strategjia kundër Korrupsionit; Plani i 
Veprimit kundër  Korrupsionit; dhe 2. Ligji 
kundër  Korrupsionit 2004/34; 
 
Faza 2: Korniza kundër Korrupsionit: 2007 – 
2009 (Rishikimi i pjesshëm i kornizës kundër 
korrupsionit),   
1) Ligji për Parandalimin e  Konfliktit të Interesit 
gjatë ushtrimit të Funksionit Publik,(aprovuar 
në Nëntor 2007), dhe 2) Draft Ligji mbi 
Deklarimin dhe Origjinën e pasurisë të zyrtarëve 
të Lartë Publik, (27 Shkurt votuar në parim); 3) 
Aprovimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit 
kundër  Korrupsionit 2009-2011; 
 
Faza 3: Korniza kundër Korrupsionit: 2010 
(Rishikimi i tërësishëm i kornizës Ligjore dhe 
Institucionale kundër Korrupsionit),  
1) Ligji për Agjencinë kundër Korrupsionit - Nr. 
03/L-159; 2) Ligji mbi Deklarimin dhe Origjinën 
e Pasurisë dhe Dhuratave të Zyrtarëve të Lartë 
Publik - Nr. 03/L-151; 3) Ligji për Parandalimin e 
Konfliktit të Interesit gjatë Ushtrimit të 
Funksionit Publik - Nr. 03/L-155, dhe;  
 
Faza 4: Korniza kundër Korrupsionit: 2011 
(Rishikimi i pjesshëm i Kornizës kundër 
Korrupsionit), 
1) Ligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe 
Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik 
dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e 
Dhuratave për të gjithë Personat Zyrtarë – Nr. 
04/L-050; 2) Ligji për Parandalimin e Konfliktit 
të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik - 
Nr. 04/L-051; dhe 3) Fillimi i procedurave për 
krijimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit 
kundër Korrupsionit – 2012-2016. 
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     Përkundër faktit që këto dy ligje hyjnë në 
procedurë të amandamentimit vetëm një vit më 
vonë, pas miratimit më 2010, korniza ligjore 
kundër korrupsionit nuk ka shënuar ndonjë 
përmirësim të theksuar cilësorë. Tani për tani, 
kjo kornizë ligjore kundër korrupsionit vazhdon 
të jetë e mangët dhe me defekte serioze në 
përmbajtje.  
     Kjo analizë do të argumentoj se  ndryshimet 
që i janë bërë kornizës bazë ligjore kundër 
korrupsionit mbesin kozmetike dhe rrjedhimisht 
pa ndonjë avancim substancial. Kjo, për faktin 
që, Institucionet e Kosovës të përfshira në këtë 
proces, janë mjaftuar me ndryshime dhe 
përmirësime minore të ligjeve kundër 
korrupsionit, duke u thirrur në mungesë të 
kohës për shqyrtim më të thellë të tyre, dhe me 
domosdoshmërinë e aprovimit të këtyre ligjeve, 
pasi që ishin në paketën e ligjeve që duhej 
medoemos të miratoheshin.  
     Si pasojë, përpjekjet kundër korrupsionit, 
deri më  tani kanë rezultuar të pa-efektshme në 
krijimin e një kornize efektive dhe adekuate që 
të parandalojë dhe luftojë efektin shkatërrues 
të korrupsionit në Kosovë.  
     Kështu, shtrirja dhe efektet e korrupsionit  
nuk kanë hasur në ndonjë pengesë të 
pakapërcyeshme apo ndonjë ndëshkim 
proporcional.  
 
2: PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME:  
“Spiralja e pashmangshme” 
 
Përpjekjet për përmirësimin e kornizës bazë 
ligjore kundër korrupsionit, qe disa vite, nuk 
kanë rezultuar të suksesshme. Kjo pasi që, 
lidershipi politik në Kosovë, asnjëherë nuk ka 
qenë i gatshëm që të përpilojë një kornizë 
ligjore adekuate dhe efektive kundër  
korrupsionit me qëllim të parandalimit dhe 
luftimit të tij.  

     Kjo analizë politikash, në thelb do të paraqet 
aspekte të veçanta që e kanë identifikuar 
iniciativën  e fundit të Institucioneve të Kosovës 
për amandamentim të kornizës bazë ligjore 
kundër korrupsionit.  
     Po ashtu, kjo analizë politikash do të vë në 
pah edhe të metat dhe zbrazëtirat e tri ligjeve 
bazë kundër korrupsionit veç e veç.     
     Në kontekstin e aspekteve të veçanta që e 
kanë identifikuar në tërësi procesin e 
amandamentimit të ligjeve bazë kundër 
korrupsionit, ÇOHU! ka veçuar katër sosh.  
 
E para, korniza bazë ligjore kundër korrupsionit 
vazhdon të mos i mbulojë disa aspekte 
substanciale të parandalimit dhe luftimit të 
korrupsionit.  
Sidomos, këtu përfshihet mungesa e 
sanksionimit si vepra penale të disa prej 
veprave më të rënda korruptive. Këto aspekte 
substanciale, faktikisht janë nyja e krijimit të një 
kornize adekuate dhe efektive ligjore kundër  
korrupsionit.  
 
E dyta, procesi i amandamentimit të ligjeve 
kundër korrupsionit,  është bërë pa një analizim 
paraprak të kornizës ligjore kundër korrupsionit.  
Deri më sot, Institucionet e Kosovës, nuk kanë 
prodhuar asnjë dokument të integruar 
politikash i cili qartazi identifikon të metat dhe 
zbrazëtirat që korniza bazë ligjore kundër 
korrupsionit i përmban si dhe ofron 
rekomandime konkrete që duhet të zbatohen 
kurdo që bëhet një procesi i amandamentimit. 
Për më tepër, rekomandimet nga shoqëria civile 
si dhe nga Agjencia kundër Korrupsionit, 
asnjëherë nuk janë marrë parasysh. 
Po ashtu, ky proces i amandamentimit ka kaluar 
pa u shqyrtuar të dhëna empirike që 
identifikojnë nivelin e korrupsionit, format më 
dominonte të tij, si dhe sektorët më të prekur. 
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Si i tillë, ky proces është bërë pa një 
udhërrëfyes të qartë që identifikon të metat 
dhe zbrazëtirat e kornizës ligjore kundër 
korrupsionit. 
 
 E treta, ligjeve kundër korrupsionit u mungon 
sistematizimi, qartësimi/harmonizimi me 
dokumentet më të larta juridike si Kodi i 
Procedurës Penale të Kosovës (KPPK).  
Kjo ka ndikuar që korniza ligjore kundër 
korrupsionit të ketë kolezion të drejtpërdrejt 
me KPPK-në, si dhe kolezion në mes të ligjeve 
dhe normave ligjore.  
 
E katërta, amandamentimi i dy ligjeve kundër 
korrupsionit, është miratuar pa u shqyrtuar në 
paketë me ligjet dhe dokumentet tjera kundër 
korrupsionit. 
E gjithë korniza ligjore kundër korrupsionit, si 
dhe dokumentet strategjike që kanë hyrë në 
procedurë të përpilimit, janë shqyrtuar dhe 
aprovuar në mënyrë të fragmentarizuar, veç e 
veç, gjë që ka pamundësuar një koordinim të 
mirëfilltë në mes grupeve punuese duke 
gjeneruar kështu konflikte të vazhdueshme në 
mes institucioneve në një anë dhe 
dokumenteve juridike në anën tjetër.   
 
2.1. Mungesa e elementeve substanciale në  
kornizën ligjore kundër korrupsionit: 
Procesi i amandamentimit të dy prej ligjeve 
bazë kundër korrupsionit, edhe këtë herë nuk 
ka përfshirë disa prej çështjeve më substanciale, 
që në vazhdimësi janë ngritur nga shoqëria 
civile4

                                                           
4 Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet ÇOHU; 
“Analizë e Kornizës Ligjore kundër Korrupsionit; Mars 2010. 

. Praktikisht, korniza bazë ligjore kundër 

http://www.cohu.org/index.php?option=com_content&view=cat
egory&layout=blog&id=2&Itemid=4  
Lëvizja FOL; “Parandalimi dhe luftimi i konfliktit  
të interesit në Kosovë”; Shtator 2010.  

korrupsionit edhe këtë herë ka dështuar  të 
krijojë një bazë të fortë dhe të qëndrueshme 
kundër korrupsionit.  
     Disa prej aspekteve më substanciale, që 
korniza ligjore kundër korrupsionit nuk i 
përmban, kanë të bëjnë me çështjet e mos 
penalizmit  të disa prej veprave më të rënda të 
korrupsionit. Çështjet si “deklarimi i rrejshëm i 
pasurisë” apo; “ushtrimi i vazhdueshëm i 
konfliktit të interesit”, nuk penalizohen me 
Kodin Penal të Kosovës dhe rrjedhimisht as me 
ligjet e reja kundër korrupsionit. Po ashtu, 
“refuzimi/mos deklarimi i pasurisë” apo; 
“refuzimi/mos deklarimi i konfliktit të 
interesit”, sanksionohen vetëm me gjobë dhe 
masa tjera kundërvajtjeje, por jo edhe me masa 
penale.   
     Ky fakt, praktikisht ka bërë që këto dy ligje, 
me gjithë që janë futur në procedurë të 
amandamentimit, vetëm një vit pas miratimit 
në 2010, të mos prodhojnë ndonjë efekt 
esencial. Kjo pasi që këto aspekte janë nyejt 
kruciale që i bëjë këto dy ligje efektive në 
parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në 
Kosovës.  
     Në rastin e deklarimit të pasurisë, mungesa e 
penalizmit të “deklarimi të rrejshëm të 
pasurisë”, apo refuzimi/mos deklarimi i 
                                                                                       
http://levizjafol.org/images/uploads/files/Parandalimi_dhe_lufti
mi_i_konfliktit_-
_Analiz%C3%AB_e_shkurt%C3%ABr_politikash.pdf  
“Zbatimi i dispozitave ligjore për deklarimin e pasurisë nga 
zyrtarët e lartë të zgjedhur drejtpërdrejt në nivel qendror”; 
Korrik 2011. 
http://levizjafol.org/images/uploads/files/Analiz%C3%AB_Politika
sh_-
_Zbatimi_i_dispozitave_ligjore_p%C3%ABr_deklarimin_e_pasuris
%C3%AB_nga_zyrtar%C3%ABt_e_lart%C3%AB_t%C3%AB_zgjedhu
r_drejtp%C3%ABrdrejt_n%C3%AB_nivel_qendror.pdf 
Instituti Demokratik i Kosovës KDI; “Studimi i Integritetit të 
Sistemit Institucionale”, 2011. http://www.kdi-
kosova.org/publications/NIS2011.pdf 
“Analizë Krahasuese:Legjislacioni për Deklarimin, Prejardhjen, dhe 
Kontrollin e Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë Publik –Shqipëri, 
Maqedoni, Kroaci dhe Kosovë” – Prill 2010. http://www.kdi-
kosova.org/publications/Analiza_legjislacionit%20_%20dekl_pasu
rise.pdf 
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http://www.kdi-kosova.org/publications/NIS2011.pdf�
http://www.kdi-kosova.org/publications/Analiza_legjislacionit%20_%20dekl_pasurise.pdf�
http://www.kdi-kosova.org/publications/Analiza_legjislacionit%20_%20dekl_pasurise.pdf�
http://www.kdi-kosova.org/publications/Analiza_legjislacionit%20_%20dekl_pasurise.pdf�
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pasurisë”, bën që zyrtarët e lartë publik të 
deklarojnë pasuri sipas vullnetit të tyre apo 
edhe të refuzojnë të deklarojnë pasurinë5 në 
tërësi, sepse janë të vetëdijshëm për 
mungesën e ndëshkimeve penale. Ndëshkimi si 
kundërvajtje, i paraparë me Ligjin për 
Deklarimin e Pasurisë, është lehtë i 
përballueshëm për zyrtarët publik, sidomos kur 
dihet se  shuma monetare e caktuar në ligj6

     Mos penalizmi i këtyre kategorive juridike, si 
vepra penale me KPK, bëhet edhe më i rëndë 
kur dihet se gjatë kohës së rishikimit të ligjeve 
kundër korrupsionit, grupe punuese të 
Ministrisë së Drejtësisë (MD), kanë qenë në 

 
është minore në krahasim me rëndësinë e 
parandalimit të abuzimit me deklarimin e 
pasurisë, si mjet për luftimin e korrupsionit.  

                                                           
5 Shih aktvendimet e Gjykatave komunale për ata që nuk e kanë 
deklaruar pasurinë gjatë viti 2010. Agjencia Kosovare kundër 
Korrupsionit; “Aktvendimet e Gjykatave për mosdeklarimin e 
pasurisë”. http://www.akk-ks.org/?cid=1,1168 
6 Shih Ligjin, KREU VI; DISPOZITAT NDËSHKIMORE; Neni 17  
1. Kushdo që shkelë detyrimet e përcaktuara me këtë ligj, që nuk 
janë vepra penale, zyrtari i lartë publik bënë kundërvajtje dhe 
dënohet si:  
1.1. me gjobë prej njëmijë (1000) deri dymijë e pesëqind (2500) 
Euro, dënohet për kundërvajtje zyrtari i lartë publik për mos 
deklarim të rregullt vjetor të pasurisë;  
1.2. me gjobë prej njëmijë (1000) deri dymijë e pesëqind (2500) 
Euro, dënohet për kundërvajtje zyrtari i lartë publik për mos 
deklarim të pasurisë me rastin e marrjes së detyrës;  
1.3. me gjobë prej njëmijë e pesëqind (1500) deri dymijë e 
pesëqind (2500) Euro, dënohen për kundërvajtje zyrtarët e lartë 
publikë për mos deklarim të pasurisë me kërkesën e Agjencisë;  
1.4. me gjobë prej njëmijë (1000) deri në dymijë e pesëqind 
(2500) Euro, dënohen për kundërvajtje zyrtarët e lartë publikë për 
mos deklarim të pasurisë pas largimit nga funksioni;  
1.5. me gjobë prej njëmijë (1000) deri në dymijë e pesëqind 
(2500) Euro, dënohet për kundërvajtje subjekti që sipas kërkesës 
së Agjencisë nuk vepron në pajtim me paragrafin 3. të nenit 15 të 
këtij ligji.  
 
Për inicimin e procedurës për kundërvajtje, Agjencia e njofton 
udhëheqësin ose institucionin në të cilin zyrtari i lartë publik 
punon ose ka punuar,  
 
Agjencia publikon emrat e zyrtarëve të lartë publik të cilët nuk e 
kanë dorëzuar formularin mbi gjendjen e pasurisë, ashtu siç është 
paraparë në këtë ligj.  
Krahas dënimeve me gjobë mund të shqiptohen edhe masat për 
mbrojtje si:  
4.1. ndalimi i ushtrimit të funksionit deri në një (1) vit.  
Nëse shkelja e detyrimeve të përcaktuara nga ky ligj përbën vepër 
penale, Agjencia ushtron kallëzim penal.  

proces të amandamentimit të KPK-së dhe nuk e 
kanë konsideruar përfshirjen e këtyre 
kategorive juridike në KPK. 
     Ligji për Deklarimin e Pasurisë, si pjesë të 
titullit të tij ka edhe fjalën “kontroll”, duke 
nënkuptuar kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të 
lartë publik. Megjithëkëtë, në asnjë prej neneve 
të tij nuk parashihet asnjë mekanizëm apo 
procedurë e veçantë rreth kontrollit të 
pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Madje, 
Agjencia kundër Korrupsionit nuk ka të drejtë 
ligjore, si institucion i specializuar për 
parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, që të 
ndërmarrë hapa për të verifikuar apo 
kontrolluar pasurinë e zyrtarëve publik. 
Agjencia nuk ka të drejtë ligjore për t’i përdorur 
disa prej mekanizmave esencial, si qasja në 
xhirollogari bankare, apo përgjimi i telefonatave 
në mes tjerash, për të bërë kontrollimin e 
pasurisë së zyrtarëve të lartë publik.  
     I njëjti aspekt që devalvon rëndësinë e Ligjit, 
si mjet për parandalimin dhe luftimin e 
korrupsionit, është replikuar edhe në Ligjin për 
Parandalimin e Konfliktit të Interesit. Në këtë 
rast, Ligji bëhet i pa vlerë pasi që në dy raste,7

     Madje, në një aspekt, korniza ligjore kundër 
korrupsionit ka shënuar regres. Në Ligjin 
paraprak për Konfliktit të Interesit, në njërin 
prej neneve të tij

 
dështon të ofrojë infrastrukturë për 
parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. 

8

                                                           
7 Neni 14, pika 4 dhe Neni 15, pika 5 dhe 6, të Ligjit për 
Parandalimin e Konfliktit të Interesit. 

, ka qenë e paraparë që të 

Për më gjerësisht, shih këtë Analizë Politikash, faqe 15. 
8 LIGJI Nr. 02/L-133 - PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË 
INTERESIT NË USHTRIMIN E FUNKSIONIT PUBLIK,  
Neni 21 Sanksionet për shkeljen e dispozitave të këtij ligji 
Zyrtari, me pranimin e funksionit publik sipas nenit 5 të këtij ligji, 
do të jep deklaratë me shkrim e cila përmban edhe pëlqimin për 
zhvillimin e procedurës para Agjencionit. Sipas kërkesave të këtij 
ligji zyrtarët do të japin deklaratën, që sipas propozimit dhe 
kërkesës së Agjencionit do të ofrojnë dorëheqje, institucionit i cili 
ka bërë emërimin e tij, për format më të rënda të shkeljeve të 
këtij ligji. 
 

http://www.akk-ks.org/?cid=1,1168�
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shkarkohet zyrtari në rast të shkeljes së 
dispozitave të këtij ligji. Përderisa me Ligjin e ri 
për Konflikt të Interesit, kjo gjë tashmë është 
larguar tërësisht. Me këtë Ligj, është përcaktuar 
që, Gjykata për Kundërvajtje mund të shqiptojë 
masën mbrojtëse si ndalimi i ushtrimit të 
funksionit9

     Mirëpo, zbatueshmëria e kësaj mase 
mbrojtëse është e paqartë, kontradiktore dhe 
në konflikt direkt me Kushtetutën e Republikës 
së Kosovës, kur kemi të bëjmë me Deputetët e 
Kuvendit të Kosovës, Kryetarin, dhe 
Kryeministrin. Në këtë rast, me Ligj nuk është 

 deri në një vit, krahas dënimit me 
gjobë për shkelje të dispozitave të këtij Ligji.  

                                                                                       
I amandamentuar me  
Ligji Nr. 03/L-155 - PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
NR 02/L-133 PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT 
TË INTERESIT NË USHTRIMIN E FUNKSIONIT PUBLIK. Neni 8. 
Neni 21 i Ligjit ndryshohet dhe plotësohet si në vijim: 
21.1. Nëse zyrtari bie në kundërshtim me nenin 11 të ligjit, 
atëherë zyrtari ndëshkohet sipas legjislacionit ne fuqi. 
21.2. Kur zyrtari bie në kundërshtim me nenin 8 të ligji dhe pasoja 
e veprimit të tij ka ndodhur, Agjencia kërkon nga Institucioni në të 
cilin zyrtari ushtron veprimtarinë e tij që ndaj zyrtarit të filloj 
procedura e shkarkimit. 
21.3. Nëse shkelja nga paragrafi 2 i këtij neni ka dëmtuar interesin 
publik, atëherë Agjencia lajmëron rastin tek organet e ndjekjes. 
21.4. Nëse pas zgjedhjes, emërimit, ose konfirmimit të mandatit, 
personi zyrtar vazhdon të kryejë një aktivitet apo funksion që ky 
ligj e përcakton si të papajtueshëm me funksionin e ri, Agjencia e 
paralajmëron personin zyrtar dhe vendos një afat sipas të cilit atij 
do t’i kërkohet të ndërpres aktivitetin apo të heqë dorë nga posti. 
Afati i caktuar nga Agjencia nuk mund të jetë më i shkurtër se 
1pesëmbëdhjetë (15) ditë apo më i gjatë se tre (3) muaj. 
21.5. Në rast se personi zyrtar i referuar në paragrafin paraprak 
vazhdon të kryej aktivitete apo funksione të papajtueshme, 
pavarësisht nga paralajmërimi i Agjencisë, atëherë Agjencia i 
propozon institucionit ku zyrtari ushtron funksionin që të nis 
procedurën për shkarkimin e tij. 
21.6. Organi kompetent ku personi zyrtar vazhdon të kryejë një 
aktivitet ose funksion të papajtueshëm me ligjin, fillon procedurën 
për shkarkim nga funksioni sipas propozimit të Agjencisë. Në 
rastet kur deputeti i Kuvendit ushtron aktivitet të papajtueshëm 
me ligjin për parandalimin e konfliktit te interesit ne ushtrimin e 
funksionit publik, Agjencia e njofton kryetarin e Kuvendit për 
veprimin e deputetit. Kryetari i Kuvendit pas njoftimit nga 
Agjencia menjëherë merr masa dhe ia tërheq vërejtjen deputetit 
qe ta ndërpres aktivitetin e papajtueshëm me Ligjin. Lidhur me 
veprimet e ndërmarra sipas propozimit të Agjencisë, institucionet 
kompetente menjëherë duhet ta njoftojnë Agjencinë. 
9 Neni 20; Sanksionet për shkeljet e dispozitave të këtij ligji, pika 
2. Për shkelje të detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj, zyrtarit 
të lartë publik, udhëheqësit apo drejtuesit të institucionit 
udhëheqës, përveç dënimit gjykata mund ti shqiptojë edhe masën 
mbrojtëse: ndalimi i ushtrimit të funksionit publik në kohëzgjatje 
prej tre (3) muaj deri në një (1) vit. 

përcaktuar se si do të ekzekutohej një vendim i 
Gjykatës për Kundërvajtje për ndalim të 
ushtrimit të funksionit të një deputeti. Madje ky 
nen i Ligjit,  mund të konsiderohet edhe si i 
pazbatueshëm, pasi që një Gjykatë për 
Kundërvajtje realisht nuk mund të vendosë për 
ndalim të ushtrimit të funksionit të një deputeti. 
Ndalimi i ushtrimit të funksionit të deputetit 
bëhet vetëm sipas rregullave dhe procedurave 
të përcaktuara me Kushtetutë të Republikës së 
Kosovës10

     E njëjta logjikë mund të vlejë edhe për 
Kryetarin

.  

11 dhe Kryeministrin12

     Në këtë proces të amandamentimit të 
kornizës bazë ligjore kundër korrupsionit, nuk 
është prekur as minimalisht mandati i Agjencisë 
kundër Korrupsionit. Ligji organik i AKK-së, nuk 
është futur në procedurë të amandamentimit 
përkundër faktit se ky Ligj ka të meta thelbësore 
që e pamundësojnë punën efektive të 
Agjencisë. 

, duke qenë se 
këta votohen dhe mandatohen nga Kuvendi i 
Kosovës dhe ky institucion është i vetmi që 
mund të marrë një masë për ndalimin e 
ushtrimit të funksionit për këta zyrtarë publik. 

          

                                                           
10 Kushtetuta  e Republikës së Kosovës, KAPITULLI IV; Kuvendi i 
Republikës së Kosovës; Neni 70; Mandati i Deputetëve, pika 3 
Mandati i deputetit mbaron ose bëhet i pavlefshëm, nëse: 
(1) nuk bën betimin; 
(2) jep dorëheqjen; 
(3) emërohet anëtar i Qeverisë së Kosovës; 
(4) përfundon mandati i Kuvendit; 
(5) mungon gjashtë (6) muaj rresht në seancat e Kuvendit. Në 
raste të veçanta, Kuvendi i Kosovës mund të vendosë ndryshe; 
(6) dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër 
penale me një ose më shumë vjet burgim; 
(7) ajo/ai vdes. 
11 Kushtetuta  e Republikës së Kosovës, KAPITULLI IV; Kuvendi i 
Republikës së Kosovës;  Neni 65; Kompetencat e Kuvendit, pika 
7, Zgjedh dhe mund të shkarkojë Presidentin e Republikës së 
Kosovës në pajtim me këtë Kushtetutë. 
12 Kushtetuta  e Republikës së Kosovës, KAPITULLI IV; Kuvendi i 
Republikës së Kosovës; Neni 65; Kompetencat e Kuvendit, pika 8, 
zgjedh Qeverinë dhe shpreh mosbesimin ndaj saj. 
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 2.2 Mungesa e analizave dhe hulumtimeve 
paraprake: 
Ky proces i amandamentimit të dy ligjeve 
kundër korrupsionit ka kaluar pa dy analiza 
paraprake, që janë esenciale për të arritur një  
kornizë ligjore adekuate dhe efektive kundër 
korrupsionit. Jo vetëm procesi i fundit i 
amandamentimit të ligjeve kundër  korrupsionit 
ka kaluar pa këto analiza, por të gjitha veprimet 
e ndërmarra në këtë drejtim, prej vitit 2004 
janë bërë pa analiza paraprake.  
     Përmes këtyre analizave, do të trasohej rruga 
për Institucionet e Kosovës që duhet ndjekur 
kurdo që i futet një procesi të ndërtimit të 
kornizës ligjore dhe institucionale kundër  
korrupsionit. Këto analiza, praktikisht do të 
tregonin se ku duhet fokusuar dhe cilave 
aspekte të luftës kundër korrupsionit duhet për 
tu vënë theksim.   
     Së pari, Institucionet e  Kosovës nuk kanë 
prodhuar një dokument të integruar politikash, 
në të cilin do të pasqyrohej qartësisht gjendja 
që mbretëron për sa i përket kornizës ligjore 
dhe institucionale kundër korrupsionit. As edhe 
një herë gjer më tani, qysh kur më 2004 
Institucionet e Kosovës patën filluar nismën për 
krijimin e kornizës ligjore dhe institucionale 
kundër korrupsionit13

                                                           
13 Normimi i parë specifik ligjor dhe dokumenti i parë i 
politikave kundër korrupsionit janë: Ligji kundër korrupsionit 
2004/34; dhe Strategjia dhe Plani I Veprimit kundër korrupsionit 
2004-2007.  

, nuk është prodhuar një 
dokument i tillë politikash. Prej se i është hyrë 
procesit të amandamentimit të kornizës 
kundër korrupsionit, Institucionet e Kosovës 
nuk kanë pasur një udhërrëfyes të qartë mbi të 
cilin do të ndërtonin një bazë efektive kundër 
korrupsionit. Gjithmonë, veprimet në ndërtimin 
e kornizës kundër korrupsionit kanë qenë të 
fragmentarizuara, selektive dhe të prira nga një 
qasje ad-hoc nën ndjenjën e një urgjence të 
pajustifikueshme. 

     Së dyti, në Kosovë mungon një studim 
vendor empirik i cili dokumenton natyrën e 
korrupsionit në vend. Studimi empirik do të 
pasqyronte natyrën e korrupsionit përmes  tri 
aspekteve.  
Së pari, ky studim do të pasqyronte nivelin e 
përgjithshëm të perceptimit të korrupsionit në 
Kosovë.  
Së dyti, studimi do të pasqyronte format më të 
shprehura dhe më prezente të korrupsionit në 
Kosovë.  
Së treti, studim do të pasqyronte edhe sektorët 
më të prekur nga korrupsioni në Kosovë. 
  

 
 
     Edhe pse studime të kësaj natyre mbi 
korrupsionin në Kosovë bën Transparency 
International, përmes dy hulumtimeve të saja 
kryesore: a) Indeksi i Perceptimit të 
Korrupsionit14 si dhe; b) Barometri i Global i 
Korrupsionit15

     Për më shumë, Institucionet e  Kosovës nuk 
kanë marrë parasysh edhe ato pak dokumente 

, prapëseprapë, gjatë procesit të 
hartimit të kornizës ligjore kundër korrupsionit 
këto të dhëna nuk janë marrë parasysh që të 
shërbejnë si udhërrëfyes për hartimin e ligjeve 
adekuate dhe efektive kundër korrupsionit.  

                                                           
14 Transparency International; Indeksi i Perceptimit të 
Korrupsionit -IPK. 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cp
i 
15 Transparency International; Barometri Global i Korrupsionit – 
BGK. 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gc
b 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi�
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi�
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb�
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb�
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vendore në dispozicion, që pasqyrojnë natyrën 
e korrupsionit në Kosovë, gjatë hartimit të 
kornizës ligjore kundër korrupsionit.  
     Agjencia kundër Korrupsionit, në kuadër të 
raporteve të saja vjetore16, pasqyron rastet e 
korrupsionit të raportuara në këtë Agjenci. Në 
këtë kuadër, Raportet e AKK-së, edhe pse 
shumë të përgjithësuara dhe sipërfaqësore, 
japin trendet e natyrës së korrupsionit në 
Kosovë si dhe sektorët më të prekur17. Po ashtu, 
AKK-ja, së fundmi ka publikuar edhe një raport 
tjetër ku pasqyrohen “Ndjekjet dhe gjykimet e 
rasteve korruptive në Kosovë”18

     Këto raporte, edhe pse shumë të 
përgjithësuara, ofrojnë një ide mbi natyrën, 
formën e shfaqjes si dhe sektorët më të prekur 
nga  korrupsioni në Kosovë.  

. Ky Raport 
shfaqë në mënyrë shumë të përgjithësuar 
trendet e natyrës së korrupsionit në Kosovë 
përmes rasteve të supozuara korruptive që janë 
paraqitur në Gjykatat e Kosovës.   

     Përveç këtyre raporteve të publikuara nga 
AKK-ja, në kuadër të projektit për reformimin e 
administratës publike – FRIDOM, është 
publikuar një analizë që si qëllim ka pasur 
rishikimin funksional të sistemeve anti-
korrupsion në Kosovë19

     Megjithëse ka informacion të përgjithësuar 
mbi natyrën e korrupsionit në Kosovë, 
asnjëherë deri më tani, këto të dhëna nuk janë  

. 

                                                           
16 Raportet Vjetore të Agjencisë Kosovare kundër Korrupsionit 
(AKK); http://www.akk-ks.org/?cid=1,16  
17 Ibid. 
18 Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit (AKK); “Analizë 
mbi Ndjekjen dhe Gjykimin e Rasteve Korruptive në 
Kosovë; Korrik 2011. http://akk-
ks.org/repository/docs/Raporti_me_statisikat_12072011.p
df 
19 Rishikimi Funksional dhe Organizimi Institucional i 
Ministrive - FRIDOM; “Rishikimi Funksional i Sistemeve 
Anti-korrupsion; 2008-2009.  
http://map.rks-
gov.net/userfiles/file/FRIDOM/Rishikimet%20Horizontale/anticorr
uption.pdf 

marrë për bazë gjatë krijimit të kornizës kundër 
korrupsionit. Në praktikë, kjo ka bërë që ligjet 
dhe institucionet kundër korrupsionit, 
gjithmonë të jenë në disavantazh karshi nivelit 
të korrupsionit dhe përfshirjes së politikës në 
të.  
     Praktikisht, pa një dokument të  integruar 
politikash, në të cilin do të ngërtheheshin 
aspekte të kornizës ligjore dhe institucionale 
kundër korrupsionit, dhe pa një hulumtim 
empirik vendor mbi natyrën e korrupsionit në 
Kosovë, procesi i krijimit të kornizës ligjore dhe 
institucionale nuk mund dhe nuk do të shënojë 
ndonjë përmirësim apo avancim substancial. 
Për më tepër, një ndryshim i vazhdueshëm 
kozmetik, i kornizës ligjore dhe institucionale 
kundër korrupsionit, i ngjason një spiraleje të 
pafund ku ngjarjet dhe aktivitetet përsëriten pa 
efekte praktike në teren në parandalimin dhe 
luftimin e korrupsionit.  
 
2.3 Mungesa e sistematizimit dhe  qartësisë:  
Të gjitha veprimet e Institucioneve të Kosovës, 
për përmirësim dhe avancim të kornizës ligjore 
kundër korrupsionit, në thelb mund të 
konsiderohen të dështuara. Realisht,  të gjitha 
përpjekjet për përmirësim të kornizës bazë 
ligjore kundër korrupsionit kanë çuar në një 
situatë ku ligjet kundër korrupsionit janë në 
kolezion direkt me KPPK-në. Ligjet  kundër 
korrupsionit, janë po ashtu në kolizion mes 
vete, si dhe ka norma juridike në vetë brendinë 
e tyre në kolizion në mes vete. 
     Neni 18, pika 1.1; 2.2; dhe 3 si dhe neni 20, 
pika 1 të Ligjit për Agjencinë kundër 
Korrupsionit si dhe neni 16 i Ligjit për 
Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e 
Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe 
Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e 
Dhuratave për të gjithë Personat  Zyrtarë, janë 

http://www.akk-ks.org/?cid=1,16�
http://akk-ks.org/repository/docs/Raporti_me_statisikat_12072011.pdf�
http://akk-ks.org/repository/docs/Raporti_me_statisikat_12072011.pdf�
http://akk-ks.org/repository/docs/Raporti_me_statisikat_12072011.pdf�
http://map.rks-gov.net/userfiles/file/FRIDOM/Rishikimet%20Horizontale/anticorruption.pdf�
http://map.rks-gov.net/userfiles/file/FRIDOM/Rishikimet%20Horizontale/anticorruption.pdf�
http://map.rks-gov.net/userfiles/file/FRIDOM/Rishikimet%20Horizontale/anticorruption.pdf�
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nene në kundërshtim direkt me KPPK-në, duke 
i bërë ato të pa zbatueshme në praktikë. 
     Në Ligjin për Deklarimin e Pasurisë, në nenin 
16, parashihen kompetenca për Agjencinë që 
tejkalojnë parametrat e përcaktuar me ligjin 
organik të saj si dhe aktet e tjera më të larta 
juridike. Me këtë nen, Agjencisë i mundësohet 
qasja në të dhëna bankare. Edhe pse me KPPK-
në20

     Në këtë kuptim, nëpunësit e Agjencisë 
pranojnë, bazuar në legjislacionin në fuqi, se 
nuk kanë të drejtë qasjeje në të dhëna 
bankare

, kjo e drejtë bëhet e mundur vetëm nëse 
ka një vendim të gjyqtarit të procedurës 
paraprake dhe atë që i lejohet veçanërisht 
vetëm prokurorisë, ekzistojnë mendime të 
ndryshme në këtë kuptim.  

21

     Një trajtim i tillë, i kësaj paqartësie dhe mos 
harmonizimi me KPPK-së, nga ana e KPL-së 
është i pakuptimtë dhe kontradiktorë. Në 
realitet, si ka mundësi që për hetime penale, të 
ndërmarra nga prokuroria, të kërkohet një 
vendim i gjyqtarit të procedurës paraprake, 
kurse në rastin e hetimeve administrative, të 
mos kërkohet? Përderisa, në të dy rastet 
mbledhim të dhëna të njëjta. 

. Kurse anëtarët e Komisionit 
Parlamentar për Legjislacion (KPL), deklarojnë 
se mandati i Agjencisë është i kufizuar vetëm në 
“hetime administrative”, dhe nuk përfshin edhe 
hetimet penale,  prandaj këtij institucioni i 
lejohet qasja në të dhëna bankare.  

     Kompetencat, procedurat si dhe mekanizmat 
e përcaktuara për zbulimin dhe hetimin e 
korrupsionit, nuk e fuqizojnë Agjencinë në 
parandalimin dhe luftimin e tij. Përgjithësisht, 
mandati i Agjencisë kufizohet në hetimin 
paraprak të korrupsionit, përderisa hetimet 
                                                           
20 KPPK-ja përcakton shumë qartë të drejtën si dhe 
procedurën për qasje në llogaritë bankare. Sipas KPPK-së, 
Agjencia nuk ka asnjë të drejtë në asnjë formë  qasje në 
llogaritë bankare. Shih Neni 256-KPPK; Neni 258-KPPK-së. 
21 Intervistë me Jetullah Aliu – AKK. 

penale mbesin kompetencë e prokurorisë. Ky 
fakt e vendosë Agjencinë në konflikt të 
drejtpërdrejt me misionin e saj, si një institucion 
i specializuar për parandalimin dhe luftimin e 
korrupsionit, sepse veprat e korrupsionit, që 
përcaktohen me Kodin Penal të Kosovës, janë 
vepra penale dhe rrjedhimisht jashtë 
kompetencave të hetimit nga Agjencia. 
Parimisht, është paradoksale se si një 
institucion, i cili kryesisht kufizohet në hetime 
administrative të rasteve të dyshuara për 
korrupsion, të parandaloj dhe luftoj vepra të 
cilat në thelb janë penale. 
     Aspekt tjetër i mangësive është edhe 
mundësia e hapur e interpretimeve të 
ndryshme të ligjeve kundër korrupsionit nga 
ana e Agjencisë. Interpretime të ndryshme 
mund t’i bëhet përkufizimit “hetime 
paraprake”, që si kategori juridike nuk është e 
definuar as në KPPK-në, dhe as në Ligjin për 
Agjencinë kundër Korrupsionit. 
     Në Ligjin për AKK-në, është paraparë që të 
krijohet një komision i veçantë parlamentar për 
mbikëqyrje të Agjencisë. Megjithëkëtë  
ndryshim në Ligj, nuk është mënjanuar konflikti 
i interesit në mes Agjencisë dhe organit të saj 
mbikëqyrës. Në një anë, Agjencia mbikëqyrë 
formularët e deklarimit  të pasurisë të 
anëtarëve të këtij Komisioni, kurse në anën 
tjetër, po ky Komision është i thirrur me ligj që 
të mbikëqyrë formularët e pasurisë së 
punonjësve të Agjencisë. Ky është një konflikt i 
pastër interesi që nuk është mënjanuar me 
Ligjin për AKK-në dhe i cili konflikt po ashtu ka 
qenë prezent edhe në Ligjin kundër Korrupsionit 
2004/3422

                                                           
22 Shih për më shumë rreth kësaj çështje, ie. konfliktit të interesit 
të mes Agjencisë dhe ish Këshillit të saj mbikëqyrës. Organizata 
ÇOHU!; “Monitorimi i Përgjigjeve Ligjore në Rastet e 
Korrupsionit”, Mars 2008. 

.  

http://www.cohu.org/raporte/COHU_Infrastruktura_ligjore.pdf 

http://www.cohu.org/raporte/COHU_Infrastruktura_ligjore.pdf�


ANALIZË POLITIKASH  - Korniza Ligjore kundër Korrupsionit - 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 9 

     Në këtë kontekst, është e pa shpjegueshme 
edhe vetë ideja e krijimit të një Komisioni të 
veçantë vetëm për Agjencinë23

 

 dhe sidomos 
mos funksionalizimi i tij prej më shumë se një 
vit prej se Ligji për Agjencinë kundër 
Korrupsionit është miratuar. 

2.4. Mos shqyrtimi në paketë i ligjeve, 
dokumenteve strategjike dhe akteve tjera 
juridike: 
Praktikisht, amandamentimi i dy ligjeve bazë 
kundër korrupsionit, atij për Deklarimin e 
Pasurisë dhe për Konfliktin e Interesit, gjatë 
verës së vitit 2011, përbën fazën e katërt të 
krijimit të kornizës ligjore dhe institucionale 
kundër korrupsionit. Iniciativa për ngritjen e 
institucioneve dhe aprovimin e ligjeve  kundër 
korrupsionit ka filluar në vitin 2004 me 
aprovimin e Ligjit të  parë kundër korrupsionit24, 
dhe aprovimin e Strategjisë së parë kundër 
korrupsionit25

     Prej se ka filluar krijimi i kornizës ligjore dhe 
institucionale kundër korrupsionit, më 2004, 
ligjet, dokumentet strategjike, si dhe aktet e 
tjera juridike asnjëherë nuk janë shqyrtuar në 
paketë, në mënyrë që të mënjanohen konfliktet 
dhe të harmonizohen mes vete.  

. 

     Edhe tani, kur iniciativa për 
amandamentimin e  ligjeve për Deklarim të 
Pasurisë dhe Konflikt të Interesit u fut në 

                                                           
23 Instituti GAP, më 2009 pat propozuar krijimin e një Komisioni 
të veçantë Parlamentar për Auditim, duke nënkuptuar me këtë 
vetëm Zyrën e Auditorit Gjeneral. “Komisioni Parlamentar për 
Auditim”, 2008. 
http://www.gapinstitute.org/repository/docs/Komisioni%20Auditi
m.pdf 
Megjithëkëtë, duhet të shikohet alternativa e krijimit të një 
“Komisioni Parlamentar për Institucionet Supreme të Auditit”, dhe 
i cili përfshin institucione si: a) Agjencia Kosovare kundër 
Korrupsionit; b) Zyra e Auditorit Gjeneral; c) Zyra e 
Ombudspersonit.  
24 “Ligji kundër Korrupsionit”, 2004/34. 
http://www.gazetazyrtare.com/e-
gov/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=2
8 
25 Strategjia kundër Korrupsionit; 2004-2007. 

procedurë,  prapëseprapë këto dy ligje nuk u 
shqyrtuan në paketë edhe me ligjin tjetër bazë, 
atë për Agjencinë kundër Korrupsionit26, si dhe 
dokumentet tjera strategjike kundër 
korrupsionit27

     Në një anë, në kohën kur po shqyrtoheshin 
ligjet, ai për Deklarim të Pasurisë dhe për 
Konflikt  të Interesit, mandati i drejtorit të 
Agjencisë kundër Korrupsionit kishte 
përfunduar dhe ekzistonte një paqartësi në 
Ligjin organik të AKK-së mbi zëvendësimin e 
drejtorit me rastin e përfundimit të mandatit. 
Kjo paqartësi gjeneroi një situatë ku, në njërën 
anë, Komisioni për Legjislacion i Kuvendit, mori 
një vendim për emërimin, si ushtrues detyre të 
drejtorit të Agjencisë, udhëheqësin e 
Departamentit të Administratës së AKK-së, 
kurse në anën tjetër, drejtori aktual kontestonte 
një vendim të tillë si joligjorë

.  

28

     Po ashtu, procesi i amandamentimit të 
ligjeve për Deklarim të Pasurisë dhe atij për 
Konflikt të Interesit, ka ecur përpara pa një 
koordinim paraprak me procesin e përpilimit të 
Strategjisë dhe Planit  të Veprimit kundër 
Korrupsionit 2012-2016

.    

29

 
.  

3. PËRFUNDIM: 
“Vendnumërimi i pajustifikuar”   
 
Mos koordinimi i vazhdueshëm i aktiviteteve 
kundër korrupsionit, në rastin e përpilimit të 

                                                           
26 Ligji për Agjencinë kundër Korrupsionit; nr. 03/L-159 
http://www.ks-gov.net/gazetazyrtare/Documents/shqip-240.pdf 
27 Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit –AKK-ja, ka iniciuar 
procedurën e përpilimit e Strategjisë dhe Planit të Veprimit 
kundër Korrupsionit 2012-2016. http://www.akk-
ks.org/?cid=1,46,294 
28 Koha Ditore; “Preteni e udhëheq antikorrupsionin pa mandat”; 
18.08.2011. http://kohaditore.com/index.php?page=1,13,65497 
(e qasshme më 26.10.2011) 
29 Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit –AKK-ja, ka iniciuar 
procedurën e përpilimit e Strategjisë dhe Planit të Veprimit 
kundër Korrupsionit 2012-2016. http://www.akk-
ks.org/?cid=1,46,294 

http://www.gapinstitute.org/repository/docs/Komisioni%20Auditim.pdf�
http://www.gapinstitute.org/repository/docs/Komisioni%20Auditim.pdf�
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=28�
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=28�
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=28�
http://www.ks-gov.net/gazetazyrtare/Documents/shqip-240.pdf�
http://www.akk-ks.org/?cid=1,46,294�
http://www.akk-ks.org/?cid=1,46,294�
http://kohaditore.com/index.php?page=1,13,65497�
http://www.akk-ks.org/?cid=1,46,294�
http://www.akk-ks.org/?cid=1,46,294�
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ligjeve, dokumenteve tjera strategjike si dhe në 
ndërtimin e institucioneve kundër korrupsionit, 
ka bërë që çdo herë kur i është futur një 
iniciative të tillë, procesi të përcillet me mangësi 
serioze dhe me dështime. Kjo qasje ka 
pamundësuar krijimin e një kornize adekuate 
dhe efektive kundër korrupsionit.  
     Dështimi për ta kuptuar në thelb 
problematikën e korrupsionit, si pasojë e 
mungesës së një studimi serioz të kësaj fushe, e 
bën luftën kundër korrupsionit gati të 
pamundur. Një studim i tillë, jo vetëm që do të 
shmangte konfliktet ligjore dhe institucionale, 
por edhe do të mund të siguronte pavarësi dhe 
efektshmëri më të madhe të Agjencisë kundër 
Korrupsionit dhe të mekanizmave tjerë në këtë 
fushë.  
     Infrastruktura kundër korrupsionit do të të 
duhej të shqyrtohej në paketë dhe nën një 
koordinim të mirëfilltë në mënyrë që të 
mënjanohen disa  prej problemeve themelore 
që ekzistojnë prej se ka filluar së ndërtuari më 
2004. 
     Ekzistimi i Agjencisë kundër Korrupsionit 
përballë institucioneve tjera që kanë po ashtu 
për detyrë luftimin e korrupsionit, kërkon një 
trajtim serioz të identitetit që ky institucion 
duhet të ketë dhe ndërvarësitë dhe 
kompetencat e tij kundruall institucioneve tjera. 
Me një fjalë, nëse dëshirohet një sukses në 
luftën kundër korrupsionit, duhet të ekzistojë 
një proces serioz i reformimit të kornizës ligjore 
dhe institucionale në këtë fushë.  
   
4. LIGJI PЁR AGJENCINЁ KUNDЁR 
KORRUPSIONIT – (nr. 03/L-159)30

 
 

Ligji për Agjencinë kundër Korrupsionit (Ligji), ka 
shfuqizuar Ligjin kundër Korrupsionit 

                                                           
30 http://www.ks-gov.net/gazetazyrtare/Documents/shqip-
240.pdf 

nr:2004/3431. Ky Ligj, përkundër faktit që 
shënon një përparim minimal, nuk përmban 
provizione të cilat në thelb i shtojnë 
kompetencat e Agjencisë për të luftuar dhe 
parandaluar korrupsionin. Përgjithësisht, Ligji e 
kufizon mandatin e Agjencisë brenda domenti 
të ashtuquajtur “hetimeve paraprake”, 
përderisa hetimet penale mbesin kompetencë 
ekskluzive e Prokurorive. Praktikisht, disa prej 
neneve32

     Parimisht,  ekziston një konflikt për sa i 
përket misionit të Agjencisë, si një institucion i 
specializuar për parandalimin dhe luftimin e 
korrupsionit, dhe mandatit/kompetencave të 
saja. Është paradoksale se si Agjencia është e 
thirrur që të parandaloj dhe luftoj vepra të cilat 
sipas Kodit Penal të Kosovës

 kryesore të Ligjit, të cilat në dukje 
fuqizojnë Agjencinë në parandalimin dhe 
luftimin e korrupsionit, ose nuk janë të 
detajuara sa duhet dhe si duhet me nene 
shtesë, ose janë në kundërshtim direkt me 
KPPK-në, dhe si të tilla janë të pazbatueshme.  

33

                                                           
31

 përcaktohen si 
akte penale, ndërsa në anën tjetër, mandati, 
kompetencat si dhe mekanizmat që Ligji ia 
përcakton Agjencisë e kufizojnë atë kryesisht në 
hetime administrative të korrupsionit! Realisht,  
kompetencat si dhe metodat/mekanizmat e 

http://kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2004_34_al.pd
f  
32 Disa prej neneve të cilat me këtë Ligj në dukje e fuqizojnë 
Agjencinë me kompetenca shtesë ose nuk janë të detajuara sa 
duhet dhe si duhet (neni 5 pika 1.1); ose janë në kundërshtim me 
KPPK-në (neni 5 pika 1.1; neni 18 pika 1.1 si dhe; pika 2.2). 
33 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës penalizon 13 lloje të 
ndryshme të korrupsionit nën Kapitullin - XXIX: VEPRAT PENALE 
KUNDËR DETYRËS ZYRTARE: Neni 339 SHPËRDORIM I POZITËS 
ZYRTARE OSE I AUTORIZIMIT; Neni 340 PËRVETËSIMI GJATË 
USHTRIMIT TË DETYRËS;  Neni 341MASHTRIMI NË DETYRË; Neni 
342 PËRDORIMI I PAAUTORIZUAR I PASURISË; Neni 343 MARRJA E 
RRYSHFETIT; Neni 344 DHËNIA E RRYSHFETIT; Neni 345 USHTRIMI 
I NDIKIMIT; Neni 346 NXJERRJA E KUNDËRLIGJSHME E 
VENDIMEVE GJYQËSORE;  Neni 347 ZBULIMI I FSHEHTËSIVE 
ZYRTARE; Neni 348 FALSIFIKIMI I DOKUMENTEVE  ZYRTARE; Neni 
349 ARKËTIMI DHE PAGESA E PALIGJSHME; Neni 350 LIRIMI I 
KUNDËRLIGJSHËM I PERSONIT TË PRIVUAR NGA LIRIA; Neni 351 
PËRVETËSIMI I KUNDËRLIGJSHËM I PASURISË ME RASTIN E 
BASTISJES APO EKZEKUTIMIT TË VENDIMIT GJYQËSOR. 

http://www.ks-gov.net/gazetazyrtare/Documents/shqip-240.pdf�
http://www.ks-gov.net/gazetazyrtare/Documents/shqip-240.pdf�
http://kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2004_34_al.pdf�
http://kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2004_34_al.pdf�
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lejuara Agjencisë kufizohen brenda aspektit të 
hetimit administrativ të korrupsionit dhe kështu 
nuk e fuqizojnë Agjencinë sidomos në aspektin 
e luftimit të korrupsionit politik.  
     Neni 534 i këtij Ligji, përcakton kompetencat 
e Agjencisë ku pika 1.1 lejon Agjencinë që të 
inicion dhe zhvillon procedurën e zbulimit dhe 
të hetimit paraprak të korrupsionit. Me gjithë 
faktin që në shikim të parë ky nen avancon 
pozitën e Agjencisë nga mandati paraprak, ku 
shprehimisht Agjencia ishte e kufizuar në 
hetimin administrativ35 të korrupsionit si dhe 
në përcjelljen e letrave informuese36 në 
prokurori rreth rasteve të dyshuara për 
korrupsion, prapë se prapë fuqia e Agjencisë në 
aspektin e zbulimit dhe hetimit të korrupsionit 
mbetet cilësisht e njëjtë.   Në asnjë nen të Ligjit 
të ri nuk përcaktohen procedurat apo metodat 
në dispozicion të Agjencisë në fushën e zbulimit 
të korrupsionit. Parimisht, Ligji i ri do të duhet 
t’i përcaktonte shprehimisht procedurat si dhe 
metodat që i lejohen Agjencisë për zbulimin dhe 
kështu parandalimin dhe luftimin e 
korrupsionit37. Për më shumë, me Ligjin e ri, 
parashihet që Agjencia të ndërmarrë “hetime 
paraprake38

                                                           
34 Neni 5 Kompetencat e Agjencisë: pika 1.1: inicion dhe zhvillon 
procedurën e zbulimit dhe hetimit paraprak të korrupsionit dhe 
përcjellë kallëzime penale për rastet e dyshimit për korrupsion në 
prokurorinë publike kompetente, nëse për të njëjtin rast nuk 
zhvillohet procedurë penale. 

” për sa i përket parandalimit dhe 
luftimit të veprave të dyshuara të korrupsionit. 
Megjithëkëtë, as me Ligjin për Agjencinë, e as 

35 Shih Neni 14 i Ligji kundër Korrupsionit 2004/34 - Agjencia 
mund të iniciojë hetime administrative të cilat kanë të bëjnë me 
masat disiplinore kundër shërbyesve civil. 
36 Shih neni 23 pika nën a) Ligjit kundër Korrupsionit 2004/34.  
37 Agjencitë më efektive kanë të paracaktuara si pjesë përbërëse 
të tyre edhe metodat dhe procedurat e zbulimit të korrupsionit. 
Për më shumë rreth këtyre Agjencioneve si dhe rreth metodave 
dhe procedurave të zbulimit shih  
http://www.oecd.org/dataoecd/7/4/39971975.pdf.  
38 Në Intervistat që ÇOHU! ka bërë me drejtuesit e Agjencisë, ata i 
definojnë hetimet paraprake si hetime para-penale. Megjithatë, 
as me ligjin për Agjencisë kundër korrupsionit si dhe as me KPPK 
nuk ka kategorizime “hetime para-penale”.  

me KPPK-në, nuk ka kategorizime “hetime 
paraprake” për aktet e supozuara penale.  
Kategorizimi i hetimeve paraprake si “hetime-
parapenale” jo që nuk është i përcaktuar as me 
Ligjin për Agjencinë dhe as me KPPK-n, por edhe 
është në kundërshtim me vetë KPPK-në39. Po 
ashtu, e drejta e Agjencisë që të bëjë                     
“kallëzime penale”40 për rastet e dyshimit për 
korrupsion në prokurorinë publike kompetente, 
nuk paraqet ndonjë përparim kualitativ pasi që, 
sipas KPPK-së, të drejtë për të bëtë kallëzime 
penale për veprat penale që ndiqen sipas 
detyrës zyrtare (ex officio), e kanë edhe 
qytetarët41

     Ligji për Agjencinë kundër Korrupsionit, 
përmban disa provizione të cila në thelb janë në 
kundërshtim direkt me KPPK-në dhe të cilat 
praktikisht mund ta bëjnë Ligjin të 
pazbatueshëm. Në nenin 18 pika 1.1 të këtij Ligji 
thuhet se Agjencia zhvillon hetime paraprake në 
rastin e dyshimit për korrupsion sipas detyrës 
zyrtare ose sipas informacioneve të personave 
fizik ose juridik. KPPK-ja, përcakton që të 
drejtën e fillimit të hetimeve sipas detyrës 
zyrtare e ka vetëm prokuroria publike dhe 
policia gjyqësore me urdhër të prokurorisë

. Përveç kësaj, sa u përket hetimeve 
paraprake, në bazë të këtij Ligji nuk dihet deri 
në cilin stad të procedurës penale zgjasin këto 
hetime. Ndërsa dihet se në bazë të KPPK-së, 
procedura paraprake fillon prej momentit të 
fillimit të hetimeve e deri te konfirmimi i 
aktakuzës.  

42

                                                           
39 Në aspektin e hetimeve kemi vetëm: 1) Hetime Penale; 2) 
Hetime Administrative si dhe; 3) Hetime Civile, mirëpo, në asnjë 
akt juridik nuk përcaktohen apo definohen edhe Hetimet 
paraprake apo para-penale. 

. 
Gjithashtu, pika 2.2  e këtij neni, ku thuhet se 

40 Neni 5 pika 1.1. 
41 KPPK, neni 198, pika 1.   
Organizata  ÇOHU! vetëm gjatë këtij vitin, ka bërë 10 kallëzime 
penale në Prokurorinë Speciale, ku pothuaj se nga të gjitha ka 
marrë informacion nga Prokuroria se kanë filluar hetimet dhe 
procedimi i lëndës. 
42 Neni 220-KPK si dhe; Neni 221-KPK. 
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Agjencia mund të kërkoj informacione nga 
persona të përfshirë në rast, që nënkupton 
intervistimin e dëshmitarëve ose të dyshuarve,  
bien në kundërshtim të plotë me KPPK-në, 
sepse të drejtën e marrjes në pyetje e kanë 
vetëm policia gjyqësore dhe prokuroritë 
publike43. Në këtë kuadër, edhe neni 2044

                                                           
43 Shih KPK- KAPITULLI XXVIII: VEPRIMET HETIMORE: MARRJA 
NË PYETJE E TË PANDEHURIT. 

 i Ligjit 
është formuluar në atë mënyrë përgjithësuese 
duke lejuar hapësirë për interpretime dhe 
kualifikime nga ana e Agjencisë dhe kështu duke 
e vendosur në kundërshtim direkt me KPPK-në. 
Ky nen, i lejon Agjencisë interpretime të 
ndryshme për sa i përket përcaktimit të 
autoriteteve private që janë të obliguara që t’i 
ofrojnë informacion Agjencisë me kërkesë të 
saj. Kjo pasi që me këtë Ligj nuk përcaktohet në 
asnjë nen se cilat janë ato autoritete private që 
janë të obliguara t’i lejojnë qasje Agjencisë. Në 
këtë kuptim, ky nen parimisht i mundëson 
Agjencisë qasje në xhirollogaritë bankare apo 
në përgjimin e bisedave telefonike në mes 
tjerash, të cilat masa sipas KPPK-së hyjnë 
brenda hapësirës së “Masave ose teknikave të 

Neni 231; pika (1) Të pandehurin e merr në pyetje prokurori 
publik. Prokurori publik marrjen në pyetje mund t’ia besojë 
policisë gjyqësore ose, në raste të jashtëzakonshme, policisë së 
rregullt. Pika (4) Kur veprohet sipas këtij neni, çdo marrje në 
pyetje e të pandehurit nga policia ose prokurori publik mund të 
regjistrohet në mënyrë auditive ose vizuale në pajtim me nenin 90 
të këtij Kodi. Në rastet kur praktikisht kjo është e pamundur, 
procesverbali me shkrim i marrjes në pyetje bëhet në pajtim me 
nenet 87, 88 dhe 89 të këtij Kodi dhe në të duhet të shënohen 
arsyet pse nuk ka mund të regjistrohet marrja në pyetje në 
mënyrë auditive ose vizuale. 
44 Neni 20 - Qasja në dokumentacion: Autoritet publike dhe 
private, autoritetet lokale dhe personat zyrtar janë të detyruar t’i 
ofrojnë Agjencisë me kërkesën e saj informacionin e duhur për 
kryerjen e punëve të tyre si dhe të ofrojnë dokumentacionin 
përkatës brenda afatit të arsyeshëm kohor të përcaktuar nga 
Agjencia.  
Në ligjin e vjetër kundër Korrupsionit 2004/34 ka ekzistuar i njëjti 
formulim vetëm se fjala “autoritete private” ka munduar. Shih 
neni 15.  

fshehta të vëzhgimit dhe hetimit” dhe si të tilla 
bien në kundërshtim të plotë me KPPK-në45

     E meta tjetër që ÇOHU! ka identifikuar në 
këtë Ligj, ka të bëjë me relacionin e Agjencisë 
dhe të Komisionit Mbikëqyrës i Agjencisë

.  

46. Me 
Ligjin e ri është mënjanuar Këshilli si organ i 
brendshëm mbikëqyrës i Agjencisë pas konfliktit 
permanent në mes tij dhe drejtorit të 
Agjencisë.47  Me Ligjin për Agjencinë kundër 
Korrupsionit, është rregulluar njëri ndër 
konfliktet që ka ekzistuar në mes Këshillit dhe 
drejtorit rreth qasjes në lëndët e hetuara nga 
Agjencia48. Megjithëkëtë, konflikte si dhe 
paqartësi tjera të cilat kanë ekzistuar në Ligjin e 
vjetër janë ende prezent në Ligjin e ri. Agjencia, 
me Ligj të veçantë49

     Ligji për Agjencinë kundër Korrupsionit, 
dështon në të paktën dy aspekte që të gjeneroj 
zgjidhje të situatave të caktuara. Këto situata  
kanë të bëjnë me mandatin e drejtorit të 
Agjencisë, si dhe me mbikëqyrjen e punës së 

 është e obliguar që të 
mbikëqyrë pasurisë e zyrtarëve të lartë publik, 
ndërsa pasuria e punonjësve të Agjencisë 
mbikëqyret nga ana e Komisionit Mbikëqyrës të 
Agjencisë. Në këtë kuptim, ekziston një konflikt 
i qartë interesi pasi që në një anë, Agjencia 
mbikëqyrë pasurisë e anëtarëve të Komisionit, 
ndërsa në anën tjetër, pasuria e punonjësve të 
Agjencisë është e mbikëqyrur nga Komisioni.           

                                                           
45 Neni 256-KPK; Neni 258-KPK. 
46 Komisionit Mbikëqyrës i Agjencisë është komision permanent i 
Kuvendit të Kosovës i cili e mbikëqyrë punën e Agjencisë në 
përgjithësi. Komisioni përbëhet vetëm nga deputetët e Kuvendit 
dhe udhëhiqet nga një deputet i cili i përket partisë opozitare. 
47 Shih për më shumë rreth konfliktit në mes Këshillit dhe 
drejtorit të Agjencisë. Organizata ÇOHU!; “Monitorimi i 
Përgjigjeve Ligjore në Rastet kundër Korrupsionit”, Mars 2008. 
http://cohu.org/raporte/COHU_Infrastruktura_ligjore.pdf. 
48 Neni 14 Kompetencat e Komisionit: 1.4. Pas dorëzimit të 
raportit të Agjencisë, Komisioni mund të kërkojë raport të veçantë 
në lidhje me lëndët në të cilat Agjencia ka pushuar hetimet; 1.5 
raporti duhet të përmbajë shpjegimet në lidhje me arsyet e 
mbylljes së rasteve të tilla pa përmendur identitetin apo të dhënat 
personale të personave të hetuar. 
49 Ligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë dhe 
të Dhuratave të Zyrtarëve të Lartë Publik nr.04/L-050. 
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Agjencisë, në rast të mos themelimit  të 
komisionit përkatës parlamentar për 
mbikëqyrjen e Agjencisë. 
     Në një anë, Ligji, në asnjë prej neneve të tij, 
nuk parasheh situatë se çka ndodhë në rast të 
mos zgjidhjes së drejtorit të ri Agjencisë, brenda 
periudhës së paraparë me Ligj. Ligji nuk ofron 
zgjidhje se kush është përgjegjës për drejtimin e 
këtij institucioni kur mandati i drejtorit aktual 
mbaron dhe nuk zgjidhet drejtori i ri brenda 
afatit të përcaktuar me ligj.  
     Realisht, një situatë e tillë ka ndodhur gjatë 
viti 2011, kur mandati i drejtorit aktual kishte 
përfunduar dhe një drejtor i ri nuk ishte 
zgjedhur dhe kjo situatë e detyroi Komisionin 
Parlamentar për Legjislacion që të emëroj 
drejtorin e Administratës së Agjencisë si 
ushtrues detyre deri në zgjidhjen e drejtorit të  
ri. Në praktikë, ky vendim gjeneroi një 
kundërthënie në mes drejtorit të Agjencisë dhe 
Komisionit Parlamentar për Legjislacion, ku i 
pari nuk e pranonte vendimin e Komisionit për 
emërimin e drejtorit të administratës së 
Agjencinë si ushtrues detyre duke u thirrur në 
thyerjen e ligjeve në fuqi50

     Po ashtu, Ligji për Agjencinë parasheh 
themelimin e një Komisioni të veçantë 
parlamentarë për mbikëqyrjen e Agjencisë. Me 
gjithë faktin që Ligji ka hyrë në fuqi për më 
shumë se një vit, Komisioni Parlamentar për 
mbikëqyrje të Agjencisë nuk është themeluar 
ende.   Ligji për Agjencinë nuk e parasheh se cili 
prej Komisioneve tjera permanente 
parlamentare është përgjegjës për ta 
mbikëqyrur punën e Agjencisë në rast të  mos 
themelimit të Komisionit të veçantë 
parlamentar. 

.  

                                                           
50 Koha Ditore; “Preteni e udhëheq antikorrupsionin pa mandat”; 
18.08.2011. http://kohaditore.com/index.php?page=1,13,65497 
(e qasshme më 26.10.2011) 

     Edhe me Ligjin e ri, publikut iu është ndaluar 
qasja në dosjet arkivore të lëndëve51 që kanë 
qenë objekt hetimi nga Agjencia, si dhe në 
përbërjen e re të Komisionit është eliminuar një 
përfaqësues i shoqërisë civile i cili ka qenë pjesë 
përbërëse e Këshillit të Agjencisë52

      Agjencia kundër Korrupsionit, me këtë Ligj, 
nuk fuqizohet në aspektin e hetimit edhe të 
subjekteve private, hetimit të llogarive bankare 
të zyrtarëve publik jashtë Shtetit si dhe të 
hetimit të financave të Subjekteve Politike. Çdo 
përpjekje institucionale për luftë të efektshme 
kundër korrupsionit nëse nuk është e pajisur me 
të ashtuquajturat “teknika speciale të 
hetimit”

.  

53

     Veç këtyre të metave, Ligji nuk parasheh që 
Agjencia në mënyrë vetanake, duke bërë 

, është e destinuar të dështoj. Një 
analizë krahasuese tregon që çdo përpjekje 
serioze për luftë të pa kompromis kundër 
korrupsionit nënkupton fuqizimin e Agjencisë 
me këto kompetenca shtesë. Në të kundërtën, 
kompetencat e tanishme të Agjencisë kryesisht 
mundësojnë luftimin e një lloji të butë të 
korrupsionit (petty corruption), përderisa 
luftimi i (grand corruption/political corruption) 
bëhet i pamundur.   

                                                           
51 Neni 22, pika 2.1. 
52 Me ligjin kundër korrupsionit 2004/34, Këshilli i Agjencisë ka 
qenë organ i brendshëm mbikëqyrës i Agjencisë i cili në përbërjen 
e tij ka pasur edhe një përfaqësues të shoqërisë civile. Shin neni 
19. Ligji kundër Korrupsionit 2004/34.   
53 Një shikim i modeleve më të suksesshme të Agjencive kundër 
Korrupsionit tregon se ai i Hong Kong-ut (Komisioni i Pavarur 
kundër Korrupsionit – ICAC 
http://www.icac.org.hk/en/home/index.html); i Indonezi 
(Komisioni I Indonezisë për Zhdukjen e Korrupsionit –KPK- 
http://www.kpk.go.id/); i Singaporit (Byroja Hetuese e Praktikave 
Kriminale -  CPIB 
http://app.cpib.gov.sg/cpib_new/user/default.aspx?pgID=21&acti
on=clear#); i Lituanisë (Shërbimi Hetues Special – STT 
http://www.stt.lt/en/) si dhe; ai i Letonisë (Byroja e Parandalimit 
dhe Luftimit të Korrupsionit – KNAB http://www.knab.gov.lv/en/), 
përgjithësisht mbulojnë si sektorin publik (institucionet publike, 
subjektet politike) dhe atë privat, si dhe janë të pajisur edhe me 
“teknika speciale të hetimit”.  
Për më shumë shih: OECD; “Specializes Anti-corruption 
Institutions – Review of Models”; February 2007. 
http://www.oecd.org/dataoecd/7/4/39971975.pdf. 
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hulumtime kualitative dhe kuantitative, të 
gjeneroj të dhëna mbi nivelin, formën e 
shfaqjes si dhe shtrirjen në sektorë të ndryshëm 
të korrupsionit. Agjencia, me Ligjin e ri, 
reduktohet në një institucion pasiv për sa i 
përket procedimit të të dhënave mbi gjendjen e 
korrupsionit në vend, pasi që kufizohet vetëm 
në “mbledhjen, analizimin dhe publikimin e të 
dhënave statistikore ose të dhënave tjera në 
lidhje me gjendjen e korrupsionit në Kosovë”, 
por jo edhe në gjenerimin vetanak të tyre54

     Po ashtu, Ligji nuk paracakton që Agjencia në 
mënyrë periodike të bëjë analizimin e metodave 
të punës dhe procedurave të departamenteve 
dhe trupave publike të cilat janë të ndjeshme 
karshi korrupsionit apo që të identifikoj 
dobësitë administrative të cilat lehtësojnë 
korrupsionin dhe shpërdorimin.  

. 

     Ligji për Agjencinë nuk e ka të paraparë asnjë 
situatë ku në rast se drejtori i ardhshëm i 
Agjencisë nuk zgjidhet në kohën e paraparë me 
ligj, kush e udhëheqë Agjencinë gjatë kësaj 
periudhe?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 Neni 5 pika 1.14.  
Në këtë kontekst, shih më shumë natyrën e raporteve që Agjencia 
kundër Korrupsionit i publikon.  

a) Raportet Vjetore të Agjencisë; http://www.akk-
ks.org/?cid=1,16 si dhe; 

b) “Analizë mbi Ndjekjen dhe Gjykimin e Rasteve 
Korruptive në Kosovë”; Korrik 2011. http://akk-
ks.org/repository/docs/Raporti_me_statisikat_120720
11.pdf 

5. LIGJI PËR DEKLARIMIN, PREJARDHJEN DHE 
KONTROLLIN E PASURISË TË ZYRTARËVE TË 
LARTË PUBLIK DHE DEKLARIMIN, PREJARDHJEN 
DHE KONTROLLIN E DHURATAVE PËR TË 
GJITHË PERSONAT ZYRTARË – ( Nr. 04/L-050)55

 
 

Ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e 
pasurisë dhe të dhuratave të zyrtarëve të lartë 
publik (Ligji), është menduar si një prej ligjeve 
bazike, për sa i përket kodifikimit ligjor të luftës 
kundër korrupsionit. Deklarimi i pasurisë së 
zyrtarëve të lartë publik, parimisht është parë si 
një mjet për parandalimin dhe luftimin e 
korrupsionit, posaçërisht në aspektin e luftimit 
të korrupsionit politik56

     Ligji, si të metë kryesore, dhe e cila 
praktikisht e bënë atë një mekanizëm të 
paefektshëm në përpjekjen për parandalimin 
dhe luftimin e korrupsionit, ka mungesën e 
provizioneve penale për mos përmbushjen e 
obligimeve që dalin nga ky ligj. As KPK-ja dhe 
rrjedhimisht as Ligji, nuk parashohin penalizmin 
e “deklarimit të rrejshëm të pasurisë”

. Megjithatë, vetëm 
aprovimi i Ligji, i cili përmban një titull shumë të 
fortë, nuk do të thotë asgjë, pasi që përmbajtja 
e tij është jashtëzakonisht e dobët dhe nuk 
ofron infrastrukturë  efektive për luftimin e 
korrupsionit.  

57

                                                           
55 Ligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të 
Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe 
Kontrollin e Dhuratave për të gjithë Personat Zyrtarë – (Nr.04/L-
050) 

 apo 

http://gazetazyrtare.rks-
gov.net/Documents/Ligji%20per%20deklarimin%20e%20pasurise
%20se%20zyrtarve%20te%20larte%20(shqip).pdf 
56 Transparency International TI – Source Book 2000. 
http://www.transparency.org/publications/sourcebook  
57 KPK-ja, parasheh kategorinë “deklarimet e rrejshme” mirëpo, 
kjo kufizohet vetëm tek: Dëshmitari, eksperti në cilësi të 
dëshmitarit, përkthyesi apo interpreti  në procedurën gjyqësore 
dhe nuk ka të bëjë me deklarimet e rrejshme të të dhënave të 
pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Shih Neni 307 i KPPK-së: 
DEKLARIMET E RREJSHME: (1) Dëshmitari, eksperti në cilësi të 
dëshmitarit, përkthyesi apo interpreti i cili në procedurën 
gjyqësore, në procedurën për kundërvajtje,në procedurën 
administrative, në procedurën para noterit publik ose në 
procedurën disiplinore jep deklaratë të rreme dënohet me gjobë 
apo me burgim deri në një vit. (2) Nëse deklarata e rreme merret 
si bazë për vendimin përfundimtar në procedurë, kryerësi 

http://www.akk-ks.org/?cid=1,16�
http://www.akk-ks.org/?cid=1,16�
http://akk-ks.org/repository/docs/Raporti_me_statisikat_12072011.pdf�
http://akk-ks.org/repository/docs/Raporti_me_statisikat_12072011.pdf�
http://akk-ks.org/repository/docs/Raporti_me_statisikat_12072011.pdf�
http://gazetazyrtare.rks-gov.net/Documents/Ligji%20per%20deklarimin%20e%20pasurise%20se%20zyrtarve%20te%20larte%20(shqip).pdf�
http://gazetazyrtare.rks-gov.net/Documents/Ligji%20per%20deklarimin%20e%20pasurise%20se%20zyrtarve%20te%20larte%20(shqip).pdf�
http://gazetazyrtare.rks-gov.net/Documents/Ligji%20per%20deklarimin%20e%20pasurise%20se%20zyrtarve%20te%20larte%20(shqip).pdf�
http://www.transparency.org/publications/sourcebook�
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“mosdeklarimit dhe/ose refuzimit të deklarimit 
të pasurisë” të zyrtarëve të lartë publik. 
Realisht, pa futjen e këtyre kategorizimeve së 
pari në KPK dhe më pastaj edhe në Ligj, nuk 
mund të pretendohet që ky Ligj ofron 
infrastrukturë efektive për parandalimin dhe 
luftimin e korrupsionit.   
     Po ashtu, në kreun VI Dispozitat 
Ndëshkimore,  nenin 17 pika 1 thuhet “Kushdo 
që shkelë detyrimet e përcaktuara me këtë ligj, 
që nuk janë vepra penale, zyrtari i lartë publik 
bënë kundërvajtje dhe dënohet ”. Këtu nuk 
sqarohet mënyra se si mund të përcaktohet  kur 
një shkelje është vepër penale apo kundërvajtje 
dhe kush mund ta bëjë këtë klasifikim, Agjencia 
si autoritet kompetent për mbikëqyrje të 
zbatimit të këtij Ligji, apo Gjykata për 
Kundërvajtje, si autoritet që obligohet që t’i 
shqiptoj gjobat për shkelje të dispozitave të 
këtij Ligji.  
     Për më  shumë, shumë dispozita të këtij Ligji 
edhe nëse shkelen nuk sanksionohen, pasi që ky 
Ligj në bazë të nenit 17, ka  paraparë sanksione 
vetëm për kategoritë: a) për mosdeklarimin e 
rregullt vjetorë të pasurisë; b) për mos deklarim 
të pasurisë me marrjen e detyrës; c) për mos 
deklarim të pasurisë me kërkesën e Agjencisë; 
e) për mos deklarim me largimin nga funksioni 
dhe; d) për mos veprim në bazë të nenit 15 pika 
3  të këtij ligji. Ndërsa për shkeljet e dispozitave 
të tjera që mund të jenë pranimi i dhuratave 
ose mos deklarimi i tyre dhe shumë shkelja të 
tjera të këtij Ligji që mund të bëhen nga zyrtarët 
publik nuk parashihen sanksione. 
     Titulli i Ligjit parasheh edhe  kontrollin e 
prejardhjes së pasurisë së zyrtarëve të lartë 
publik. Ligji, në parim, i jep të drejtë në një 
                                                                                       
dënohet me burgim prej tre muajve deri në tri vjet. (3) Nëse vepra 
penale nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me pasoja të rënda për 
personin e akuzuar, kryerësi dënohet me burgim prej një deri në 
pesë vjet. (4) Nëse kryerësi i veprës penale nga paragrafi 1 i këtij 
neni vullnetarisht e tërheq deklaratën e tij para marrjes së 
vendimit përfundimtar, gjykata mund ta lirojë nga dënimi. 

formë Agjencisë që të kërkoj origjinën/burimet 
e pasurisë nga zyrtarët publik dhe të urdhëroj 
verifikimi apo kontrollin e plotë të të dhënave 
të deklaruara.58

     Edhe pse neni 16  i Ligjit, i detyron të gjitha 
institucionet publike; personat juridik publik 
dhe privat si dhe; Bankat dhe subjektet tjera që 
ushtrojnë veprimtari bankare dhe financiare që 
t’i ofrojnë të dhëna Agjencisë, si dhe përcakton 
afatin se kur këto autoritete duhet t’i përgjigjen 
kërkesave të Agjencisë

 Megjithatë, asnjë prej 
provizioneve të Ligjit nuk parashohin procedura 
si dhe metoda/mekanizma të përcaktuara 
qartë që i mundësojnë Agjencisë 
verifikimin/kontrollin e origjinës së pasurisë së 
zyrtarëve të lartë publik. Realisht, përcaktimi i 
qartë i metodave/mekanizmave dhe 
procedurave për verifikimin e origjinës së 
pasurisë është elementi kyç i këtij Ligji dhe pa 
këtë mundësi  Agjencia do të jetë vetëm një 
organ për procedimin e të dhënave të 
deklaruara në mënyrë vullnetare nga ana e 
zyrtarëve publik.  

59

                                                           
58 Nene e vetme të cilat kodifikojnë të drejtën e Agjencisë për të 
kërkuar burimet/origjinën e pasurisë si dhe të urdhëroj  kontrollin 
e të dhënave të deklaruara janë jashtëzakonisht përgjithësues dhe 
nuk përcaktojnë qartazi procedurat si dhe metodat në dispozicion 
të Agjencisë për të bërë praktikisht verifikimin e pasurisë së 
zyrtarëve të lartë publik.   

, prapë se prapë ky nen 

Neni 9  - Deklarimi sipas kërkesës të Agjencisë. Agjencia në çdo 
kohë mund të kërkojë nga zyrtari i lartë publik që ta dorëzojë 
informacionin e kërkuar sipas nenit 5 të këtij ligji.   
KREU V KONTROLLI I TË DHËNAVE TË DEKLARUARA: Neni 15 – 
 1. Agjencia bënë kontrollin e deklarimit të gjendjes së pasurisë të 
zyrtarëve të lartë publik. 2. Kontrolli paraprak kryhet për çdo 
formular për të vërtetuar ekzistimin apo jo të gabimeve materiale 
ose plotësimet të gabuara të formularit. 3. Kur nga përpunimi 
paraprak vërtetohen gabime materiale ose plotësime të gabuara, 
apo jo të plota Agjencia njofton subjektin që ka paraqitur këto 
deklarime, i cili brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga marrja e 
njoftimit, është i detyruar t' i përmirësoj ato.  4. Kontrolli i plotë 
kryhet për të verifikuar vërtetësinë dhe saktësinë e të dhënave të 
deklaruara në formular.  
59 Neni 16 - Detyrimi për ofrimin e të dhënave: 1. Gjatë kryerjes 
së kontrollit dhe verifikimit të të dhënave të formularit, Agjencia 
ka të drejtë të shfrytëzojë të dhënat e nevojshme në të gjitha 
institucionet publike dhe në personat juridikë publikë dhe 
privatë. 2. Me kërkesë të Agjencisë, Bankat dhe subjektet e tjera, 
që ushtrojnë veprimtari bankare dhe financiare në Kosovë, 
detyrohen të japin të dhëna për depozitat, llogaritë dhe 
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në pjesën dërmuese të tij është në kundërshtim 
direkt me KPPK-në60

     Në nenin 13, pika 1 të këtij Ligji, janë 
paraparë të dhënat e deklarimit të pasurisë së 
zyrtarit të lartë publik

 dhe si i tillë i 
pazbatueshëm në praktikë.  

61

     Në nenin 16

. Mirëpo, në sanksionet 
e këtij Ligji, nuk janë paraparë ndëshkime nëse 
zyrtari nuk e plotëson formularin në mënyrë të 
saktë, siç është paraparë në këtë nen. Realisht, 
se a konsiderohet shkelje mos marrja parasysh 
e  të dhënave që parashihen në këtë nen dhe a 
sanksionohet kjo, ky ligj nuk e sqaron fare këtë 
çështje. E kjo mund të rezultojë me deklarimin e 
të dhënave jo të sakta në formular të deklarimit 
të pasurisë.  

62

                                                                                       
transaksionet e kryera nga personat që sipas këtij ligji, kanë 
detyrimin për deklarim. 3. Subjektet e cekura në paragrafët 1 dhe 
2 të këtij neni, janë të detyruara të vënë në dispozicion të dhënat 
e kërkuara brenda tridhjetë (30) ditëve nga paraqitja e kërkesës 
me shkrim nga Agjencia. 

 të këtij Ligji, është paraparë 
detyrimi për ofrimin e të dhënave. Edhe pse në 

60 Realisht, KPPK-ja përcakton shumë qartë të drejtën si dhe 
procedurën për qasje në llogaritë bankare, ku Agjencia nuk ka 
asnjë të drejtë në asnjë formë  qasje në llogaritë bankare. Shih 
Neni 256-KPPK; Neni 258-KPPK. 
61 Ligji – (Nr.04/L-050), KREU IV; REGJISTRIMI DHE 
MIRËMBAJTJA E DEKLARIMEVE TË PASURISË ; Neni 13  Regjistri i 
Deklarimeve. 
1. Të dhënat e deklarimit të pasurisë së zyrtarit të lartë publik 
përfshin: 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.  
62 Ligji – (Nr.04/L-050), Neni 16, Detyrimi  për ofrimin e të 
dhënave: 
1. Agjencia kërkon deklarimin e pasurive dhe burimet e krijimit të 
tyre si dhe mund të bëjë kontrollin për saktësinë e këtyre 
deklarimeve.  
2. Gjatë kryerjes së kontrollit dhe verifikimit të të dhënave të 
deklarimit të pasurisë, Agjencia mund të kërkojë apo shfrytëzojë 
të dhënat nga të gjithë personat fizik dhe juridik, konform Ligjit 
për mbrojtjen e të dhënave personale.  

titull të këtij neni shprehimisht ceket se zyrtarët 
e lartë publik janë të detyruar që të  ofrojnë të 
dhëna, në sanksionet e këtij Ligji, nuk 
parashihen fare ndëshkime për mos 
respektimin e dispozitave të tij. Çka mund të 
ndodhë nëse personat fizik dhe juridik nuk 
pranojnë të ofrojnë të dhëna që Agjencia 
kërkon? Si mund Agjencia t’i obligoj personat 
fizik dhe juridik të zbatojnë kërkesat e  Ligjit, 
nëse në të nuk parashihen sanksione për 
moszbatim? 
     Në Ligj, është mënjanuar mundësia e 
shkarkimit të zyrtarit të lartë publik, nga ana e 
institucionit ku ai punon, po që se zyrtari 
refuzon deklarimin e pasurisë edhe pas kalimit 
të afateve të paracaktuara. Mos deklarimi i 
pasurisë sanksionohet vetëm më gjobë ose me 
mundësin e ndalimit të ushtrimit të funksionit 
deri në një vit me anë të vendimit të gjykatës 
për kundërvajtje. 
     Ligji, me gjithë faktin që ka përfshirë një 
numër më të madh të zyrtarëve publik, të cilët 
janë të detyruar ta deklarojnë pasurinë, prapë 
se prapë, nuk përfshinë disa pozita të 
caktuara63

     Sa i përket të drejtës për pranim të 
dhuratave, nga ana e zyrtarëve të lartë publik, 
me anë të këtij Ligji nuk është përcaktuar vlera 

. Në këtë kuptim, zyrtarët e 
prokurimit apo të komisioneve të ndryshme 
vlerësuese të nivelit lokal, si disa prej pikave 
letargjike të shfaqjes së korrupsionit, nuk  janë 
të përfshirë në këtë përkufizim dhe rrjedhimisht 
nuk janë të obliguar që ta deklarojnë pasurinë. 

                                                                                       
3. Me kërkesë të Agjencisë, Bankat dhe subjektet e tjera, që 
ushtrojnë veprimtari bankare dhe financiare në Kosovë, 
detyrohen të japin të dhëna për depozitat, llogaritë dhe 
transaksionet e kryera nga personat që sipas këtij ligji, kanë 
detyrimin për deklarim.  
4. Subjektet e cekura në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, janë të 
detyruara të vënë në dispozicion të dhënat e kërkuara brenda 
pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga paraqitja e kërkesës me shkrim 
nga Agjencia.  
63 Neni 3 Përkufizimet. 
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e dhuratave64

     Në këtë kontekst, Ligji ka shënuar regres pasi 
që me ligjin e vjetër për deklarimin e pasurisë 
(Ligji Nr. 03/L-151), ka qenë e paraparë si 
shuma po ashtu edhe sasia që një zyrtar i lartë 
publik  mund t’i pranoj brenda një viti

 që zyrtarët mund të pranojnë. Ky 
mos përcaktim i qartë i vlerës së dhuratave 
lejon mundësi keqpërdorimi të detyrës zyrtare 
nga ana e zyrtarëve të lartë publik. Po ashtu, në 
nenin 11 pika 3 të këtij Ligji thuhet se: “zyrtari 
nuk mund të marrë më shumë se një dhuratë në 
vit nga i njëjti person, apo institucion”.  Kjo 
nënkupton se me anë të kësaj norme ligjore 
zyrtari mundet të marrë një numër të 
pacaktuar të dhuratave brenda një viti, por nga 
persona të dhe institucione të ndryshme. Dhe 
padyshim që ky Ligj, me dispozitat që ka, ju 
lejon dhe inkurajon zyrtarët që të pranojnë 
dhurata të pacaktuara a) në numër dhe b) vlerë 
nga persona ose institucione të ndryshme, dhe 
kështu mund të krijojë mundësi të 
keqpërdorimit të detyrës zyrtare.  

65

                                                           
64 Ligji – (Nr.04/L-050), KREU III, Neni 11, përcakton, Pranimin e 
Dhuratave,  si dhe  Neni 12, përcakton Regjistrimin e Dhuratave, 
por me këtë Ligj nuk përcaktohen askund vlera si dhe numri i 
pranimit të dhuratave që një zyrtar i lartë publik mund të pranoj 
nga një person tjetër apo institucion gjatë një viti.  

.  

65 Ligji Nr. 03/L-151; KREU III; DHURATAT; Neni 10; Pranimi i 
dhuratave.   
1. Personi zyrtar nuk mund të kërkojë ose të pranojë dhurata ose 
përparësi të tjera për vete, as për anëtarët e familjes së ngushtë, 
që kanë të bëjnë me ushtrimin e detyrave zyrtare dhe të cilat 
ndikojnë ose mund të ndikojnë në ushtrimin e detyrave zyrtare, 
përveç dhuratave protokollare dhe dhuratave të rastit me vlerë të 
vogël.  
2. Dhuratat protokollare konsiderohen dhuratat e sjella nga 
përfaqësuesit e vendeve të huaja dhe të organizatave 
ndërkombëtare gjatë vizitave dhe rasteve të tjera dhe dhuratat e 
sjella në kushte të ngjashme.  
3. Dhuratat e rastit me vlerë të vogël konsiderohen dhuratat e 
dhëna në momente të caktuara, vlera e të cilave nuk kalon 
shumën prej pesëdhjetë (50) Euro, ose vlera e përgjithshme e tyre 
nuk kalon vlerën prej njëqind (100) Euro në vit, nëse janë dhënë 
nga i njëjti person.  
4. Personi zyrtar nuk mund të pranojë dhurata të rastit vlera e 
përgjithshme e të cilave kalon vlerën pesëqind (500) Euro brenda 
një viti.  
5. Personi zyrtar nuk mund të pranojë dhurata monetare.  
6. Kur personi zyrtar dyshon, nëse mund apo jo të pranojë 
dhuratë, ai duhet ta marrë miratimin e eprorit të tij. Në rast se 

     Në nenin 11 dhe 1266, të këtij Ligji janë 
paraparë dispozitat që kanë të bëjnë me 
pranimin dhe regjistrimin e dhuratave për 
zyrtarët publik. Për shkelje të dispozitave të 
këtyre dy neneve nuk janë paraparë fare 
sanksione, por vetëm në bazë të pikës 767

     Këtu, pos që nuk parashihen sanksione për 
shkelje të këtyre dy neneve, me anët të këtij 
Ligji nuk sqarohet se çka ndodhë nëse 
institucioni nuk merr masa disiplinore ndaj 
shkelësve të këtyre dispozitave. Kjo nënkupton 
që nëse zyrtarët nuk deklarojnë pranimin e 
dhuratave, përkitazi me kërkesat e  këtij Ligji, jo 

 të 
nenit 12 të këtij Ligji, Agjencia nëse  konstaton 
se personi zyrtar i ka shkelur dispozitat e këtij 
Ligji dhe nëse shkelja nuk dyshohet se përbën 
vepër penale, informon institucionin në të cilin 
personi zyrtar ushtron  detyrën dhe kërkon që 
ndaj shkelësit të merren masa disiplinore. 
Përderisa, Institucioni përkatës duhet ta 
informojë Agjencinë për masat disiplinore që 
janë marrë ndaj personit zyrtarë. Në raste 
dyshimi për vepër penale, Agjencia pas 
hetimeve të kryera, ia paraqet kallëzimin penal 
prokurorisë kompetente. 

                                                                                       
personi zyrtar është drejtues institucioni, duhet ta marrë 
miratimin drejtpërdrejt nga Agjencia.  
7. Personi zyrtar duhet ta informojë me shkrim eprorin e tij, nëse i 
është ofruar ose dhënë një dhuratë pa paralajmërim dhe në 
rrethana specifike. Në rast se personi zyrtar është drejtues 
institucioni, ai duhet ta informojë Agjencinë.  
8. Nëse vlera e dhuratës së rastit kalon vlerën e përcaktuar në 
dispozitat e mësipërme, dhurata bëhet pronë e institucionit, në të 
cilin personi zyrtar ushtron detyrën.  
9. Dhuratat protokollare me vlerë më të madhe se njëqind (100) 
Euro bëhen pronë e institucionit në të cilin personi zyrtar ushtron 
detyrën. 
66 Ligji – (Nr.04/L-050), KREU III ; DHURATAT; Neni 11 - Pranimi i 
dhuratave. Neni 12, Regjistrimi i dhuratave. 
67 Ligji – (Nr.04/L-050), KREU III ; DHURATAT; Neni 12; 
Regjistrimi i dhuratave. Pika 7. 
Nëse Agjencia konstaton se personi zyrtar i ka shkelur dispozitat e 
këtij ligji dhe nëse shkelja nuk dyshohet se përbën vepër penale, 
informon institucionin në të cilin personi zyrtar ushtron  detyrën 
dhe kërkon që ndaj shkelësit të merren masa disiplinore. 
Institucioni përkatës duhet ta informojë Agjencinë për masat 
disiplinore që janë marrë ndaj personit zyrtar. 
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vetëm që nuk sanksionohen por mund të 
shpëtojnë edhe pa masa disiplinore, sepse ky 
Ligj nuk obligon institucionin ku zyrtari është i 
punësuar për ndërmarrjen e masave të tilla. 
     Në nenin 11 pika 6 thuhet: “Personi zyrtar 
duhet ta informojë me shkrim eprorin e tij, nëse 
i është ofruar ose dhënë një dhuratë pa 
paralajmërim dhe në rrethana specifike. Në rast 
se personi zyrtar është drejtues institucioni, ai 
duhet ta informojë Agjencinë”. Në një situatë 
hipotetike, kjo nënkupton atë se edhe 
Presidenti/ja e vendit, në ndonjë takim, kur i 
ofrohet ndonjë dhuratë, duhet ta lajmëroj 
Agjencinë për pranimin/ofrimin e ndonjë 
dhurate ose refuzimin e saj. Kjo mund të 
konsiderohet se është e pakuptimtë dhe e 
pazbatueshme në praktikë, për arsye se në 
takime me nivelin ndërkombëtar, ose edhe në 
takime jashtë vendit, kur presidentes i ofrohet 
një dhuratë, është e pamundur që të lajmohet 
Agjencia, e sidomos në një kontekst kur me Ligj 
nuk është i përcaktuar qartë numri si dhe vlera 
e dhuratave të dhuruara nga persona dhe 
institucione të ndryshme. 
     Neni 12 pika 4 i këtij ligji thotë: “Regjistri i 
dhuratave është publik. Institucionet përkatëse 
janë të obliguara të sigurojnë qasjen e publikut 
në regjistër, në pajtim me procedurat e 
përcaktuara më Ligjin për qasjen në dokumentet 
zyrtare”. Realisht, një kodifikim i tillë i qasjes së 
publikut në regjistrat e dhuratave është 
kontradiktorë, pasi që është e panevojshme që 
publikimi i regjistrit të dhuratave të bëhet me 
anë të Ligjit për Qasjen në Dokumentet Zyrtare 
(LQDZ), përderisa regjistri i deklarimeve të 
pasurisë së zyrtarëve të lartë publik të jetë i 
hapur për publikun pa pasur nevojë që t’i 
nënshtrohet procedurave të LQDZ-së. 
     Përfundimisht, në shumë nene të këtij Ligji 
ka shumë zbrazëtira juridike të cilat pothuaj se 
plotësisht ai humbin efektin e tij. Kjo për arsye 

se shumë shkelje të dispozitave të këtij Ligji 
mbesin pa u sanksionuar. Sanksionet e këtij Ligji 
duhet të strukturohen, ashtu siç janë të 
strukturuara me anë të Ligjit për Parandalimin e 
Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit 
të Lartë Publik68

 

, në mënyrë që për çdo shkelje 
të dispozitave të këtij Ligji të përcaktohen 
sanksionet. 

6. LIGJI PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË 
INTERESIT NË USHTRIMIN E FUNKSIONIT 
PUBLIK – (Nr. 04/L-051)69

 
 

Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në 
Ushtrimin e Funksionit Publik (Nr. 04/L-051) -
Ligji, edhe pse si qëllim ka qartësimin e kësaj 
fushe, si dhe krijimin e konditave për 
identifikimin dhe parandalimin e konfliktit të 
interesit ai, prapëseprapë nuk do të arrij në 
praktikë ta bëjë një gjë të tillë.  
     Ligji, prapë si të metë kryesore ka mungesën 
e kategorizimit të konfliktit të interesit karshi 
nivele/pozitave të ndryshme të zyrtarëve 
publik. Ligji, edhe pse parasheh disa parime të 

                                                           
68 Ligji (Nr. 04/l-0510, Neni 20, Sanksionet për shkeljet e 
dispozitave të këtij ligji.  
1. Çdo shkelje e detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj, kur nuk 
paraqet vepër penale, paraqet kundërvajtje dhe dënohet me 
gjobë sipas kufijve të përcaktuar si në vijim:  
1.1. Për shkelje të nenit 8 paragrafët: 1., 2. dhe 6., nenit 9; nenit 
11; nenit 12 paragrafët 1, 2. dhe 3. nën – paragrafët 3.1. dhe 3.3., 
nenit 13; nenit 14 paragrafët 1., 2. dhe 5.; nenit 15 paragrafët 1., 
2. dhe 3., nenit 16 dhe nenit 17 të këtij ligji, zyrtari i lartë publik 
dënohet për kundërvajtje me gjobë nga pesëqind (500) deri 
dymijepesëqind (2500) Euro;  
1.2. Për shkelje të nenit 14 paragrafët 3. dhe 4. si dhe nenit 15 
paragrafi 5. të këtij ligji, personi i besuar dënohet për kundërvajtje 
me gjobë nga shtatëqind (700) Euro deri në dymijepesëqind 
(2.500) Euro;  
1.3. Për shkelje të nenit 8 paragrafët 3., 4. dhe 5. të këtij ligji, 
udhëheqësi ose udhëheqësi i institucionit dënohet për 
kundërvajtje me gjobë nga njëmijë (1000) deri në dymijepesëqind 
(2.500) Euro.  
69Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e 
Funksionit Publik – (Nr. 04/L-051) 
http://gazetazyrtare.rks-
gov.net/Documents/Ligji%20per%20parandalimin%20e%20konflik
tit%20(shqip).pdf  

http://gazetazyrtare.rks-gov.net/Documents/Ligji%20per%20parandalimin%20e%20konfliktit%20(shqip).pdf�
http://gazetazyrtare.rks-gov.net/Documents/Ligji%20per%20parandalimin%20e%20konfliktit%20(shqip).pdf�
http://gazetazyrtare.rks-gov.net/Documents/Ligji%20per%20parandalimin%20e%20konfliktit%20(shqip).pdf�
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përgjithshme rreth të drejtave dhe 
përgjegjësive për zyrtarët publik, këtë e bënë 
duke i futur të gjitha nivelet e zyrtarëve në një 
kategori.  
     Si të metë tjetër kryesore e Ligjit është edhe 
mungesa e “fshehjes së konfliktit të interesit” 
apo mos/refuzimit të deklarimit të konfliktit të 
interesit”, si shkelje të ligjit dhe detyrave të 
zyrtarit.  Kjo për faktin që këto dy kategori 
juridike nuk janë të përfshira në Kodin Penal të 
Kosovës si vepra penale.  
     Neni 14 pika 4 i këtij ligji thotë: “Nëse 
personi i besuar krijon marrëdhënie afariste me 
institucionet e qeverisjes qendrore, lokale, 
ndërmarrjet publike apo me ndërmarrjet private 
ku kapitali i pronës publike ka më shumë se 5% 
të kapitalit apo aksioneve, është i detyruar që të 
njoftoj zyrtarin e lartë lidhur me marrëdhëniet e 
tilla afariste ”.  
     Ky nen, që e ka reduktuar aspektin e 
përqindjes së kapitalit publik, nga 20%70

     Neni 15 pika 5 e Ligjit thotë: “ Ndërmarrja ne 
të cilën zyrtari i lartë ka pronësi apo pjesë të 
pronësisë, e drejtuar nga personi i besuar, nuk 
ka te drejte te lidhi kontrate ose te përfitoj 
ndihme nga institucionet qendrore ose lokale, 
ne te cilat zyrtari i lartë është ne pozite 

 sa ishte 
në ligjin paraprak në 5%, nuk ka përcaktuar 
edhe situatën se çka ndodhë kur një person i 
besuar nuk e njofton zyrtarin e lartë nëse lidhë 
marrëdhënie afariste me institucionet 
qendrore, ose edhe me institucionin ku zyrtari i 
lartë ushtron funksionin e lartë publik? Përpos 
gjobës që parashihet në sanksione, Ligji nuk ka 
përcaktuar se çka mund të ndodhë tjetër me 
këtë rast?  

                                                           
70 LIGJI NR. 02/L-133; Neni  17 - Bartja e të drejtave në drejtimin 
e ndërmarrjes: 17.1 Zyrtari pronar i aksioneve gjegjësisht pjesës 
së kapitalit, në vlerë mbi 20%, të kapitalit të ndërmarrjes gjatë 
kohës së ushtrimit të funksionit duhet t’i bart të drejtat në 
drejtimin e ndërmarrjes në ndonjë person tjetër (në tekstin në 
vijim personi i besuar), por jo në personat nga neni 6 i këtij ligji 

vendimmarrëse.” Përderisa, pika 6 e po këtij 
neni thotë: “ Nëse zyrtari i lartë bie në 
kundërshtim me paragrafin 5 të këtij neni, 
atëherë Agjencia duhet të kërkoj nga organi 
kompetent anulimin e kontratës me 
ndërmarrjen apo kthimin e çfarëdo përfitimi 
material të ndërmarrjes nga Institucioni ne të 
cilin zyrtari i lartë është ne pozitë 
vendimmarrëse.” Ligji, edhe këtu nuk e ka 
përcaktuar se çka mund të ndodhë, në një 
situatë hipotetike, nëse kompania e zyrtarit të 
lartë, e udhëhequr nga personi i besuar, lidhë 
kontratën me institucionet qendrore ose lokale, 
si dhe e kryen punën dhe merr përfitime 
materiale. Përderisa, për këtë kontratë si dhe 
për përfitimet e marra nga ajo merret vesh më 
vonë p.sh. pas një viti ose edhe më shumë. Si 
mundet që kjo situatë të kthehet në gjendjen e 
mëparshme kur tashmë p.sh. kontrata është 
ekzekutuar?  
     Neni 8 pika 1 e këtij Ligji parasheh: “Zyrtari i 
lartë ka për detyrë të parandalojë dhe të zgjidhë 
vetë brenda afatit ligjor, dhe në mënyrën më 
efektive të mundshme, çdo situatë të konfliktit 
të tij të interesit“. Këtu, nuk parashihet se sa 
është afati ligjor, brenda të cilit zyrtari i lartë 
është i obliguar ta parandaloj konfliktin e 
interesit, si dhe nuk sqarohet se çka 
nënkuptohet me mënyrën më efektive të 
mundshme. Po ashtu, në piken 3 të këtij neni, 
parashihet që: “Çdo udhëheqës dhe institucion 
udhëheqës duhet të marrë të gjitha masat e 
nevojshme për të parandaluar dhe zgjidhur 
rastet e konfliktit të interesit”, përderisa askund 
nuk caktohen se cilat janë masat e nevojshme 
që udhëheqësi obligohet t’i ndërmarr. 
     Neni 12 pika 1 i këtij Ligji përcakton që: 
“Nëse ekziston tentimi i ndikimit në vullnetin e 
t’i, zyrtari i lartë publik duhet ta lajmëroj me 
shkrim udhëheqësin apo institucionin 
udhëheqës të organit që e ka zgjedhur apo 
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emëruar në mënyrë që të mënjanohet çdo 
ndikim në vullnetin e t’i ”. Këtu nuk sqarohet 
nëse tentimi i ndikimit në vullnetin e zyrtarit 
mund të ushtrohet nga vetë udhëheqësi, dhe në 
një situatë të tillë hipotetike kë duhet ta 
lajmëroj zyrtari me shkrim për tentim ndikimi 
në vullnetin e tij? Pika 4 e këtij neni thotë: 
“Nëse konstatohet se votimi dhe vendimi është 
në kundërshtim me vullnetin e zyrtarit të lartë, 
duhet të shpallet i pavlefshëm nga institucioni 
ku është nxjerrë”. Edhe në këtë pikë nuk 
sqarohet sa çka mund të ndodhë në situatën në 
të cilën vendimi mund të jetë marrë dhe 
ekzekutuar, si mund të shpallet i pavlefshëm ky 
vendim? 
     Neni 16, pika 1 e këtij ligji thotë: “Zyrtari i 
lartë publik nuk mund të jetë Menaxhues ose 
anëtar i organeve menaxhuese në organizata 
fitimprurëse dhe jo fitimprurëse, përjashtuar 
subjektet politike si dhe rastet kur një funksion i 
tille i dedikohet për shkak te funksionit ”. 
Realisht, ky nen i Ligjit është në kundërshtim të 
drejtpërdrejt me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës71

     Pos kësaj, kjo dispozitë e Ligjit mundëson 
edhe krijimin e kornizave për politizimin e 
administratës publike, për arsye se kjo 
dispozitë, nuk ua ndaloj asnjë zyrtari të lartë që 
të jenë anëtar ose udhëheqës i subjekteve 
politike. Në bazë të dispozitave i bie që edhe 

, për arsye se Presidenti/ja, si zyrtar 
i/e lartë, në bazë të këtij Ligji, nuk i lejohet me 
Kushtetutë që të jetë as udhëheqës e as anëtar 
në organet udhëheqëse të ndonjë subjekti 
politik. Ndërsa më anë të këtij Ligji, të gjithë 
zyrtarëve të lartë nuk ju ndalohet ushtrimi i 
pozitave udhëheqëse në subjektet politike. 

                                                           
71 Neni 88 [Papajtueshmëria] 
1. Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër publik. 
Neni 106 [Papajtueshmëria] 
1. Gjyqtari nuk mund të ushtrojë ndonjë funksion në institucionet 
shtetërore jashtë gjyqësorit, të jetë i përfshirë në ndonjë aktivitet 
politik ose ndonjë aktivitet tjetër të ndaluar me ligj. 

Kryeshefat e Agjencive të Pavarura, Drejtori i 
ATK-së, Doganave, Kryetari dhe Anëtarët e KQZ-
së, Auditorët në Zyrën e Auditorit Gjeneral, 
Anëtaret e Bordit, Drejtori i BQK-së, Anëtarët e 
Këshillit Gjyqësor dhe atij Prokuroria, 
Ambasadorët, Zyrtarët Policor, Rektoret dhe 
Prorektorët e universiteteve publike, Gjyqtaret 
e Gjykatës Kushtetuese, Komandanti i FSK-së, 
Drejtori i AKI-së, Avokati i Popullit etj; Të jenë 
anëtarë të subjekteve politike. Esencialisht, e 
gjithë kjo situatë, vije si pasojë e mos 
kategorizimit të zyrtarëve të lartë publik në 
kategori të ndryshme, në mënyrë që të 
mënjanohet kjo situatë konfliktuoze e këtij Ligji 
me Kushtetutën dhe ligje të tjera. 
     Në nenin 20, pika 272 e Ligjit, përcaktohet 
edhe e drejta e Gjykatës për Kundërvajtje që të 
shqiptoj masën mbrojtëse: “ndalimi i ushtrimit 
të funksionit publik në kohëzgjatje prej tre (3) 
muaj deri në një (1) vit”, për shkelje të 
detyrimeve të përcaktuara.  Por, zbatueshmëria 
e kësaj dispozite vihet në diskutim në rastin e 
ushtrimit të kësaj mase mbrojtëse tek 
Deputetët, Kryetari dhe Kryeministri73

      
.   

                                                           
72 Neni 20;  Sanksionet për shkeljet e dispozitave të këtij ligji, 
pika 2. Për shkelje të detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj, 
zyrtarit të lartë publik, udhëheqësit apo drejtuesit të institucionit 
udhëheqës, përveç dënimit gjykata mund ti shqiptojë edhe masën 
mbrojtëse: ndalimi i ushtrimit të funksionit publik në kohëzgjatje 
prej tre (3) muaj deri në një (1) vit. 
73 Për më shumë në këtë kontekst shih këtë Analizë Politikash, 
faqe 5.  
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