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I. 1. Treguesit e Korrupsionit 
Në këtë kapitull analizohen të dhënat e marra prej anketës kombëtare të korrupsionit në Kosovë. Bazuar në 

metodologjinë e Sistemit të Monitorimit të Korrupsionit (SMK) ky kapitull matë prezencën publike të korrupsionit, 

thellimin dhe dinamiken e tij. Përfshinë pjesët si në vijim: Seksioni i parë (1.2.) analizon përhapjen dhe dinamikën e 

korrupsionit, seksioni (1.3.) analizon qasjen publike ndaj korrupsionit, dhe seksioni (1.4.) analizon efikasitetin e masave 

anti-korrupsion. Treguesit kryesore janë te paraqitura më poshtë, si dhe shtojcat përmbajnë tregues më të detajuar dhe 

tabulime. Vlerat mesatare rangohen nga 0 deri në 10, ku 10 është më i larti (si. toleranca më e lartë ndaj korrupsionit) 

dhe përqindja paraqet numrin relativ të totalit prej 1,000 anketuesve të cilët iu përgjigjën pyetjes në fjalë.  

Treguesit e përzier 1 

Indeksi Kategoritë Vlera 

Pranueshmëria në Parimin Vlera mesatare 2.7 
Toleranca e praktikave të korrupsionit 
(Pranueshmëria) E papranueshme 58% 

Toleranca e praktikave të korrupsionit 
(Pranueshmëria) E pranueshme 42% 

   Ndjeshmëria ndaj korrupsionit Vlera mesatare 2.6 

Identifikimi i korrupsionit (kategoritë) Niveli i ulët i ndërgjegjësimit ndaj sjelljes korrupsionit 21% 

Identifikimi i korrupsionit (kategoritë)  niveli mesatar i vetëdijesimit 20% 

Identifikimi i korrupsionit (kategoritë) Niveli i lartë i vetëdijes 60% 

Ndjeshmëria ndaj korrupsionit  Të ndjeshëm ndaj korrupsionit 41% 

Ndjeshmëria ndaj korrupsionit  Jo të ndjeshme ndaj korrupsionit 23% 

Ndjeshmëria ndaj korrupsionit  Sjellje e përzier 37% 

   Presioni i korrupsionit Vlera mesatare 2.1 

Përvoja me presionin e korrupsionit  Nuk ka presion korrupsioni 19% 

Përvoja me presionin e korrupsionit  Ka presion korrupsioni 23% 

   Përfshirja në praktika korruptive Vlera mesatare 1.6 

Përfshirja në korrupsion  Nuk ka dhënë ryshfet 23% 

Përfshirja në korrupsion  Ka dhënë ryshfet 20% 

   Përhapja e korrupsionit Vlera mesatare 6.9 

   Efikasiteti praktik i korrupsionit Vlera mesatare 8.3 

Niveli i korruptimit të mjedisit (kategoritë) Mjedisi është i korruptuar 99% 

Niveli i korruptimit të mjedisit (kategoritë) Mjedisi nuk është i korruptuar 1% 

   Pritjet e korrupsionit Vlera mesatare 5.1 
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I.2. Përhapja dhe dinamika e 

korrupsionit  
Ky seksion do mundohet të paraqes në mënyrë të 

matshme përfshirjen e qytetarëve të rëndom në 

praktika korruptuese, presionin nga zyrtaret publik për 

përfshirje në veprime të tilla, si dhe përhapjen e 

përgjithshme të korrupsionit në Kosovë.  

I.2.1. Përfshirja në praktika korruptuese 

(korrupsioni aktual)  
Përfshirja në praktika korruptuese jo domosdoshmërish 

është shkaktari kryesor i nivelit të korrupsionit. Pyetjet 

e drejtpërdrejta shpesh herë rezultojnë në rezultate të 

anshme pasi që të anketuarit hezitojnë të përgjigjën 

sinqerisht. Mirëpo, pa marrë parasysh nivelin e 

besueshmërisë, përgjigjet e tyre do të mbesin të 

mbyllura. Një faktor i cili e zbut anshmërinë është fakti 

se qytetarët e rëndom janë të shtyrë në praktika 

korruptuese. Pra ata nuk përfshihen në një praktikë të 

tillë në mënyrë vullnetare. Sidoqoftë, rreth një çerek të 

anketuarve pranojnë se kanë dhuruar kesh, dhurata, 

ose kanë kryer favore për zyrtar publik, edhe pse 

shumica në mënyrë të fshehtë. Figura 1 paraqet 

indeksin e përfshirjes në korrupsion në tri mënyra të 

ndryshme (kesh, dhurata, ose favore) në shkallë prej 0 

deri 10, ku 10 paraqet përfshirjen në korrupsion çdo 

herë që ju është dhënë mundësia të takohen me zyrtar 

publik. Përgjigjet janë kryesisht ‘Në asnjë rast’ ose ‘Në 

rast të fshehur’, dhe një numër i të anketuarve (më pak 

se 10%) treguan se japin kesh, dhurata, ose bëjnë 

favore, ‘Në shumicën e rasteve’ ose ‘Në të gjitha rastet’.    

Tabela e indekseve të përbëra paraqet vlerën mesatare 

të përfshirjes në praktika korruptuese prej 1.6, e cila 10 

ka vlerën maksimale. Kjo është vlera mesatare e të 

gjitha formave të korrupsionit siç është dhënia e kesh-it, 

kryerja e favoreve ose dhënia e dhuratave. Një statistikë 

tjetër me rëndësi është se 23 përqind e të anketuarve 

asnjëherë nuk kanë dhënë ryshfet.  

Figura 1 Përfshirja e korrupsionit: 10 = “Në të gjitha rastet” 

 

Pothuajse përqindje e njëjtë e të anketuarve pranojnë 

se iu kanë dhënë para zyrtareve publik në disa nga 

shtetet rajonale që ata kanë qenë në 12 muajt e fundit. 

23 përqind të anketuarve tregojnë se iu kanë ndarë para 

ose dhurata zyrtareve publik kur kanë udhëtuar në 

vendet e rajonit (Figura 2). Shuma mesatare e ofruar 

është 65 EUR. Mesatarja bie në 42 EUR kur të largohen 

vlerat ekstreme të cilat janë raste të veçanta e të cilat 

nuk kontribuojnë në magnitudë të përgjithshme të 

problemit.  

Figure 2.  Përfshirja në korrupsion në vendet e rajonit 

 

1.5 

1.7 2.0 

Give cash to
an official

Give gift to an
official

Do an official
a favor

Figura 1. Përfshirja e korrupsionit: 10=Në 
të gjitha rastet 

23% 

77% 

Figure 2. Gjatë udhëtimeve tuaja në 
këtë vend / këto vende a  ka ndodhur 
për të dhënë para ose një dhuratë për 

një zyrtar publik? 

Yes

No

Shuma mesatare e ofruar 
(me perjashtim te 
 vlerave ekstreme): 
44 EUR (35) 
Devijimi Standard: 
66.6 (36) 
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Pra, ka evidence për përfshirje në praktika korruptuese. 

Përfshirja reale mund të jetë akoma më e lartë. Metoda 

korruptuese më e shpeshte se sa ajo e ofrimit të kesh-it 

apo dhuratave del të jetë bërja e favoreve.  

Figura 3 paraqet përqindjen e populacionit të cilët 

ofruan ryshfet gjatë vitit të kaluar, e që saktësisht është 

20.4 përqind. Nëse një prej pesë qytetarëve pranon se 

ka qenë i përfshirë në praktika korruptuese, atëherë 

numri real me gjasë del të jetë më i madh.  Figura 4 

paraqet rastet e rralla (2.3 përqind) të ofrimit të 

ryshfetit pa presion. Ndërsa 16.8 prej 20.4  përqind janë 

raste të cilat kanë ofruar ryshfet për shkak të presionit 

për të ofruar.  

Figure 3 Presioni i korrupsionit dhe përfshirja në korrupsion 

 

Figure 4 Përfshirja në korrupsion 

 

I.2.2. Presioni për korrupsion 

(korrupsioni potencial) 
Qytetarët mesatare janë nën presion të praktikës 

korruptive nga autoritetet. Në disa raste ata kërkojnë të 

holla, dhurata, apo favore, drejtpërdrejt; megjithatë, 

shpeshherë ata ju vejnë në dijeni që këto gjera janë të 

pritshme. Anketa del me një disi të ulët të presionit të 

korrupsionit me rreth 85% të anketuarve të cilët janë 

përgjigjur se "në asnjë rast", apo vetëm "Në raste të 

izoluara" atyre ju është kërkuar drejtpërdrejtë ose në 

mënyrë të tërthortë të ofrojnë të holla, dhurata, apo të 

kryhen favore. Rreth 15% edhe pse thonë se ju është 

kërkuar të ofrojnë ryshfet, në shumicën e rasteve pritet 

të ofrohen të holla ose diçka tjetër në mënyrë që të 

zgjidhen problemet e tyre. Tabela 1 paraqet indeksin e 

presionit për korrupsion nga zyrtarët publikë në 0 deri 

në 10 shkallë, ku 10 do të thotë "Në të gjitha rastet". 

Është e qartë se në shumicën e rasteve zyrtarët nuk e 

cekin  drejtpërdrejt se kërkojnë ryshfet, mirëpo të bëjnë 

të kuptosh se ata presin të holla, dhuratë, ose kryerja e 

favoreve. Vlera mesatare e Indeksit të Presionit të  

Korrupsioni është 2.1 (Tabela. Indekset e Përziera). 19 

për qind e të anketuarve kurrë nuk kanë përjetuar 

presionin e korrupsionit të ndonjë forme, ndërsa 23 për 

qind janë ballafaquar me presion në një formë ose 

tjetër. Figura 3 tregon se 23.4 përqind e popullsisë i 

është kërkuar të ofroj ryshfet gjatë vitit të fundit. 16.8 

për qind e tyre kishin bërë kështu. 

Tabla 1 Presioni I korrupsionit 

Sa shpesh keni kontaktuar me zyrtaret e sektorit 

publik, sa shpesh ne vitin e  fundit:  

10=Në të gjitha rastet 

Direkt kërkuan të holla, dhuratë apo favor 1.8 

Nuk ka kërkuar direkt, por beri të kuptoj se 

priten të holla, dhuratë apo favor 
2.5 

 

20.4 23.4 
0.0

50.0

2014

(% epopullsisë 18+ te cilët kanë qenë të 
kërkuar për të dhënë dhe kanë dhënë 
ryshfet (para, favor, dhuratë) në vitin e 

fundit) 

Perfshirja Presioni

16.8% 

2.3% 

0%

10%

20%

30%

2014

(% e popullsisë 18+, të cilët kanë dhënë 
një ryshfet? Me ose pa presion) 

Pa pergjigje Ka dhene me presion

Ka dhene pa presion



 

 

THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION 
The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of 

the European Commission 

 
 

8 

Tabela 2 paraqet kategoritë e zyrtarëve publikë që 

ushtrojnë presion për praktika korruptive. Mjekët 

kryesojnë listën, ku 37 për qind të njerëzve që kishin 

ardhur në kontakt me ndonjërin nga ta duke thonë se 

ata kanë kërkuar kompensim për të zgjidhur problemet. 

Ndjekur nga zyrtarët e Ministrisë dhe profesorët e 

universitetit apo zyrtarë të tjerë. Më pak në numër, 

mirëpo ende normë dukshëm më e lartë e policëve, 

doganierëve dhe oficereve të policisë të cilët në mënyrë 

të paligjshme kërkojnë kompensim të zgjidhur 

problemet e qytetarëve të rëndom. Mësuesit dhe 

zyrtarët tatimorë qëndrojnë në fund të kësaj liste. 

22 për qind e të anketuarve gjithashtu pohojnë se atyre  

ju është kërkuar të ofrojnë të holla apo dhurata kur ata  

kanë kontaktuar zyrtarët publikë nga vendet e tjera të 

rajonit.  

Tabela 2 Presion për korrupsion nga kategoritë e zyrtarëve 

Nëse gjatë vitit të kaluar ju u është kërkuar diçka në 
mënyrë që të zgjidhet problem juaj, ju është kërkua 
nga një: 

% Përgjigjur PO 

Drejtor 37.25% 

Zyrtaret në Ministri 32.31% 

Zyrtar ose profesor universitar 30.53% 

Zyrtar komunal  26.01% 

Zyrtar doganor 25.11% 

Zyrtar policor 23.04% 

Gjyqtar 20.48% 

Prokurori publik 18.58% 

Këshilltar komunal 17.11% 

Zyrtar administrativ në sistemin gjyqësor 16.80% 

Anëtar i parlamentit 13.44% 

Zyrtar hetimor 13.04% 

Zyrtar tatimor 7.90% 

Arsimtar 6.93% 

 

 

Figura 5 tregojnë se 92 përqind e popullsisë e sheh 

presionin e korrupsionit si "shumë të mundshëm" ose "i 

mundshëm". Kjo në thelb do të thotë se individët 

besojnë se në çdo ndërveprim me zyrtarët publikë ata 

me shumë gjasa do të jenë nën presion për praktika 

korruptive. 

Figure 5 Percepsioni i ngjashmërisë së korrupsionit (%) 

 

Për të përmbledhur, presioni për korrupsion është 

evident. Ajo vjen në të gjitha format, dhe është më e 

mundshme të kërkohet tërthorazi se sa drejtpërdrejt. 

Kategoria më e korruptuar e zyrtarëve duket të jenë 

mjekët, zyrtarët e ministrisë, dhe stafi profesional i 

universitetit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

8 

2014

(% e popullsisë 18+ marrë parasysh 
presionin e korrupsionit "shumë të ngjarë" 
dhe "ka mundësi", v / s "jo shumë e 
mundshme" dhe "nuk ka gjasa fare") 

Presioni i ngjashem Presioni jo i ngjashem
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I.2.3. Vlerësimi i shtrirjes së korrupsionit 
Siç pritej, perceptimi i përgjithshëm i korrupsionit është 

se ai është i përhapur gjerësisht dhe që shumica e 

zyrtarëve janë të përfshirë. 81 për qind e të anketuarve 

besojnë se "Shumica e zyrtarëve" ose "Pothuajse të 

gjithë" zyrtarët janë të përfshirë në korrupsion. Kjo në 

shkallen  0 deri në 10 sjell Indeksin në 6.9 (Tabela 3), e 

cila është shumë e lartë në bazë të çdo standardi. 

Përgjigja më e zakonshme është se "shumica e zyrtarëve 

janë të përfshirë", duke reflektuar besimin e publikut që 

shmangia e korrupsionit ndodh, por ajo ndodh me të 

vërtetë e rrallë. 

Tabela 2 Përhapja e korrupsionit 

Baze recepcionit tuaj, sa shumë është përhapur 

korrupsioni në mesin e zyrtarëve në sektorin publik? 

10=Pothuajse të gjithë janë të përfshirë  

Pothuajse të gjithë 

zyrtaret janë të përfshirë 

27%  

 

Indeksi:  

6.9/10 

Shumica prej zyrtareve 

janë të përfshire 

54% 

Disa zyrtar janë të përfshirë 16% 

Shumë pak nga zyrtarët janë të  

përfshirë  

2% 

 

Media (Figura 6) duket të jetë definicion i perceptimit 

për nivelin e korrupsionit. Media ka qenë burimi i vetëm 

më i rëndësishëm i përhapjes së informacionit mbi 

korrupsionin në Kosovë, edhe pse ka shumë probleme 

në filet e saj, liria e fjalës dhe e medias është relativisht i 

respektuar. Bisedimet me të afërmit dhe të tjerët 

gjithashtu ndikon në perceptimin se  korrupsioni  është i 

përhapur dhe kjo është e mundshme dhe se pothuajse 

të gjithë zyrtarët janë direkt ose indirekt të përfshirë në 

këtë praktik. Një përqindje e konsiderueshme e 

perceptimit është formuar duke observuar 

mospërputhjen mes të ardhurave të zyrtarëve dhe 

kostos së tyre të jetesës. 

Figure 6 Percepsioni mbi përhapjen e korrupsionit  

 

Të pyetur për të rangu shkallën e përhapjes së 

korrupsionit në institucionet publike (Tabela 4), siç 

pritej, qeveria del në krye të listës ku në shkallë  1 në 5 

paraqitet me indeks prej 4.3 shkallësh. Më shumë se 

gjysma e të anketuarve besojnë se Qeveria ka shkallën 

më të lartë të  përhapjes së korrupsionit. Ministria e 

Financave, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë janë ndër më të korruptuarit. 

Gjykatat, Doganat, dhe Parlamenti janë konsideruar 

gjithashtu shumë i korruptuar. I vetmi institucion që nuk 

konsiderohet i korruptuar është Ushtria. Të korruptuar 

deri në një farë mase janë konsideruar Zyra Kombëtare 

të Auditimit dhe Banka Qendrore të Kosovës. Ish-

Guvernatori i Bankës Qendrore megjithatë ishte paditur 

për akuza korrupsioni. 

 

 

 

 

16% 

29% 

37% 

18% 

Vlerësimet e juaja ndaj përhapjes së 
korrupsionit në (vend) është formuar 

kryesisht mbi bazën e: 
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Table 3 

Sipas jush, çfarë është shkalla e përhapjes së 
korrupsionit në institucionet e mëposhtme? 

5= Përhapur në shkallën më të lartë 
1=Jo i përhapur fare  

Qeveria 4.3 

Ministria e Financave 4.1 

Qeverisja komunale 4.1 

Ministria e Infrastrukturës 4.0 

Parlamenti 3.9 

Gjykatat 3.9 

Doganat 3.9 

Ministria e tregtisë dhe Industrisë 3.9 

Administrata tatimore 3.8 

Prokurimi 3.7 

Hetuesia 3.7 

Presidenca 3.5 

Administrata komunale 3.5 

Telekomi i Kosovës 3.5 

Policia 3.4 

Kontrolli (Zura e auditorit) 3.3 

Banka Qendrore e Kosovës 3.3 

Ushtria 2.3 

Figura 7 tregon se grupet më të korruptuara në shoqëri 

janë perceptuar të jenë Ministrat, Zyrtarët në Ministri, 

udhëheqësit e partive dhe koalicioneve Politike, 

anëtarët e Parlamentit, Gjyqtarët. Shifrat paraqesin një 

pasqyrë të qartë të situatës. Kryeministri dhe kabineti i 

tij janë paraqitur si shumë të korruptuar, me vetëm disa 

përjashtime të rralla. Figura 8 tregon se më pak të 

korruptuar janë Mësuesit dhe Gazetarët dhe gjithashtu 

Përfaqësuesit e Organizatave Joqeveritare Bankierët. 

 

Figura 7 Perceptimet e korruptimit  të zyrtarëve publikë - më i 
korruptuar

 

 

 

Figura 8 Perceptimet e korrupsionit të zyrtarëve publikë - më pak i 

korruptuar

 

 

 

3.4 

3.1 
3.1 3.1 3.1 

Ministrat Zyrtaret ne
ministri

Anetaret e
parlamentit

Gjyqtaret Partite
politike

Zyrtarët perceptohen si më i korruptuar 
në një shkallë nga 1 në 4, ku 1 është 
"Pothuajse askush nuk është i 
përfshirë" dhe 4 është "Pothuajse secili 
është përfshirë" 

2014

2.7 2.6 2.6 

2.1 

1.6 

Zyrtaret
vezhgues

Zyrtaret
policor

Avokatet Gazetaret Profesoret

Zyrtarët perseptohen si me pak te 
korruptuar në shkallën nga 1 në 4, ku 1 
është "pothuajse askush nuk eshte i 
përfshire" dhe 4 është "pothuajse secili 
është përfshirë" 

2014
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Vendi më i korruptuar perceptohet të jetë Kosova me 

një indeks prej 4,6 e matur në shkallë nga 1 deri në 5,  

qe tregon se vetëm edhe pak përhapje e korrupsionit 

dërgon në nivelin më të larte të përhapjes (Tabela 6). 

Fqinjët tanë në kufi, Shqipëria, Serbia dhe Mali i Zi vijnë 

pas Kosovës në listë. Turqia dhe Kroacia shënojnë 

indeksin më të ulët të korrupsionit siç perceptohet nga 

të anketuarit kosovarë. 

 

Table 4 

Sipas jush, në çfarë mase është përhapur korrupsioni 
në vendet e mëposhtme? 

5= Përhapur në masën më të madhe 
1=Aspak i përhapur 

Kosova  4.6 

Shqipëria 4.3 

Serbia 4.2 

Bosnja dhe Hercegovina  4.0 

Maqedonia 3.9 

Romania  3.9 

Mali i Zi 3.9 

Bulgaria 3.8 

Kroacia 2.9 

Turqia 2.8 

 

Perceptimi i përgjithshëm është se korrupsioni është 

shumë i përhapur në Kosovë. Pa marrë parasysh se a 

është formuar ky perceptim nga ana e mediave, 

bisedime, ose me anë të vëzhgimit, shumica besojnë se 

të gjithë ose shumica e zyrtarëve janë të përfshirë në 

praktika korruptive, ku Qeveria kryeson me këtë sjellje. 

Ministritë, zyrtarët në ministri, si dhe anëtarë të 

parlamentit janë perceptuar si tri grupet më të 

korruptuara dhe Kosova perceptohet si vendi më i 

korruptuar në rajon.  
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I. 3. Qëndrimet mbi korrupsionin 
Ky seksion analizon qëndrimet ndaj praktikave 

korruptive, se sa i pranueshëm është ky fenomen për 

qytetarët e rëndom, se sa të ndjeshëm janë ata ndaj 

përfshirjes në një sjellje të tillë, dhe sa besojnë në 

efektshmërinë e përforcimit të akteve korruptive, të 

cilat përcaktojnë qëndrimet e tyre ndaj kësaj çështje. 

I.3.1. Pranueshmëria kryesore e 

korrupsionit  
Për të matur pranueshmërisë e korrupsionit të 

anketuarit u pyetën se sa të pranueshme e shohin ata 

listën e veprimeve korruptive nëse bëhet nga (1) 

Anëtarët e Parlamentit dhe Qeverisë, dhe (2) Zyrtarët 

në Ministritë, komuna dhe bashki. Ku 10 paraqet të 

qenët i pranueshëm, forna me e pranueshme e 

korrupsionit është pranimi i një ftese për drekë / darkë 

për të zgjidh çështjet personale nga zyrtarët e 

lartpërmendura (3.3 dhe 3.1, përkatësisht) (Tabela 7). 

Pranimi i parave të gatshme apo dhuratave duken 

format më pak të pranueshme të korrupsionit, ndërsa 

drekë / darkë apo ndonjë favor tjetër janë pak më të 

pranueshme. Vlera mesatare e indeksit të 

pranueshmërisë është 2.7.  58 përqind e të anketuarve 

deklaruan se veprimet korruptive nga zyrtarët publikë 

të listuara janë të papranueshme ose pothuajse të 

papranueshme, dhe 48 përqind deklaruan se janë të 

pranueshme ose pothuajse të pranueshme (tabela me 

indekse të përbëra). 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5 

Sipas jush, janë këto aktivitete janë të pranueshme, 

nëse kryhet nga 

1. Anëtarët e Parlamentit ose Qeverisë: 

2. Zyrtarët në ministritë, komunat dhe bashki:                      

10= E pranueshme 

…….1…………2…..     

Për të pranuar një ftesë për një drekë 

falas / darkë për të zgjidhur 

problemet personale 3.3 3.1 

Për të zgjidhur një problem personal 

dhe të pranojë një favor në këmbim 2.9 2.6 

Të  pranojë dhurata për zgjidhjen e 

problemeve personale 2.8 2.6 

Për të pranuar të holla për zgjidhjen e 

problemeve personale 2.3 2.2 
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Figura 9 tregon përqindjen e respondentëve që 

pranojnë apo nuk pranojnë forma të ndryshme të 

sjelljes së korruptuar. Shumica nuk pranojnë, 58 

përqind, megjithatë 42 për qind kanë pranuar forma të 

ndryshme të korrupsionit dhe kjo është një shifër 

alarmante që thotë diçka në lidhje me mënyrën se si 

korrupsioni është rrënjosur në sistemin. 

Figura 9 Pranueshmëria e korrupsionit

 

Pranueshmëria e korrupsionit, siç pritej, duket se është i 

lidhur ngushtë me nivelin arsimor të anketuarve. Figura 

10 paraqet përqindjen e të anketuarve të cilët e shohin 

si të papranueshme për zyrtarët publik që të pranojë 

drekë/darkë në këmbim të zgjidhjes së problemeve 

personale. Respektivisht, sa më të arsimuar të 

anketuarit, ka gjasa më të mëdha  që ata të shohin një 

sjellje të tillë e papranueshme. 

Në përgjithësi, qëndrimi ndaj korrupsionit është se disa 

forma të korrupsionit janë më pak të pranueshme se 

disa të tjera. Siç pritej, qëndrimi varet nga faktorë 

demografikë siç edhe testuam njërin nga këta faktorë, 

atë të nivelit arsimor. 

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58% 

42% 

2014

(% e popullsisë 18+, të cilët pranojnë ose 
nuk e pranojnë forma të ndryshme të 
sjelljes korruptive) 

Kane pranuar Nuk kane pranuar

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

I papranueshëm për të pranuar një ftesë 
për një drekë të lirë / darkë për të 

zgjidhur problemet personale (sipas 
nivelit arsimor) 
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I.3.2. Ndjeshmëria ndaj korrupsionit  
Për të vlerësuar qëndrimin ndaj korrupsionit, është më 
e rëndësishme t testohet  se sa të ndjeshëm janë 
qytetarë e rëndom ndaj angazhimit në praktika 
korruptive. Të pyetur nëse do të pranojë para, dhurata, 
ose favore, në qoftë se ata ishin në pozitat zyrtare me 
pagë të ulët, 49 për qind e të anketuarve thanë se ata 
nuk do të pranonin dhe se ata nuk miratojnë akte të 
tilla. Një 39 përqind tjetër thanë se ata nuk do të 
pranonin nëse zgjedhja e problemit do të nënkuptonte 
cenim i ligjit. Kjo sjell indeksin vetëm në 2.3, ku 10 do të 
thotë "e pranueshme" (Tabela 8). 

Tabla 6 

Paramendoni veten në një pozicion zyrtar me pagë të 
ulët dhe ju jeni kontaktuar nga dikush që të ofron të 
holla, dhurata ose favore për të zgjidhur problemin e 
tij / saj. Çfarë do të bëni: 
                                                            10=E pranueshme 

Unë do të pranoja – të gjithë 
e bëjnë këtë  6% 

 

 

 

Index:  

2.3/10 

Do të pranoja, nëse do mund 
të zgjidhja probleme  6% 

Unë nuk do të pranoj, 
nëse zgjidhja e problemit 
është ikja nga ligjit 39% 

Nuk do të pranoja, nuk 
miratoj akte të këtilla 49% 

Të pyetur nëse do të iu ofronin zyrtarëve publik të holla 

për të zgjedhur problemet e tyre, përgjigja më e 

zakonshme, prej 51 për qind, ishte se ata nuk do të 

pranonin në qoftë se ata do të kishin ndonjë mënyrë 

tjetër për të zgjidhur problemin. Sigurisht, kjo e lë 

mundësinë e hapur që ata do të vepronin në këtë 

mënyrë nëse nuk gjejnë tjetër formë të zgjedhjes së 

problemit. Indeksi qëndron në 3,0, ku 10 do të thotë "të 

paguajë në çdo formë" (Tabela 9).  

Vlera mesatare e të dy indekseve të përbërë për 

ndjeshmëria ndaj korrupsionit është 2,6 (tabela 

Indekset e përziera). 41 për qind thanë se ata do të 

ofronin dhe të pranonin ryshfet, 23 për qind deklaruan  

se ata nuk do të ofronin ose të pranonin ryshfet, dhe 37 

për qind thanë se ata do të ofronin por nuk do të 

pranonin ryshfet. 

Tabla 7 

Nëse do kishit pasur një problem të madh dhe një 
zyrtar kërkuar drejtpërdrejt të holla për të zgjidhur 
atë, çfarë do të kishit bërë? 10=Paguaj në çdo formë  

Unë do të paguajë me të 

gjitha mjetet 6% 

 

 

 

Indeksi:  

3.0/10 

Unë do të paguajnë, nëse 

mund të përballojë 10% 

Unë nuk do të paguaja në 
qoftë do kishe pasur një 
tjetër mënyrë për të 
zgjidhur problemin 51% 

Nuk do të paguaja asesi 33% 

Të anketuarit u pyetën gjithashtu për të ndarë 

qëndrimin e tyre ndaj asaj se çfarë konsiderojnë apo 

nuk konsiderojnë "korrupsion" (Tabela 10). Fakt 

interesant është se edhe forma të lehta, të tilla si 

donacione parazgjedhore të partive politike, të cilat ne 

disa vende konsiderohen metoda legjitime të shprehjes 

së fjalës dhe mendimit përmes mbështetjes të treguar 

ndaj një programi politik, ky rast në Kosovë 

konsiderohet një shembull i korrupsionit. 68 përqind e 

të anketuarve mendonin kështu. Shembujt më të 

përsosur të korrupsionit është ofrimi i parave për të 

fituar konkurse publike të tilla si tenderëve, ose duke iu 

shmangur detyrave publike të tilla si taksat. Shembuj të 

tjerë të përfshijnë format e nepotizmit dhe favorizimin e 

miqve të tilla si punësimin e të afërmve ose marrjen e 

shërbimeve publike për shkak të kontakteve të mira, 

ose duke përdorur pozitën zyrtare për interesat e 

biznesit. 
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Për dallim nga matja e përfshirjes në korrupsion, matja 

e ndjeshmërisë është akoma më e vështirë pasi shumica 

e të anketuarve hezitojnë për të treguar se sa e hapur 

janë ndaj praktikave të tilla. Pra, e gjithë kjo del me një 

ndjeshmëri të ulët ndaj korrupsionit, dhe njëkohësisht  

përgjigje afirmative për të gjithë shembujt e 

korrupsionit. 

60 për qind e të anketuarve ishin të vetëdijshëm për 

praktikat e  korrupsionit, që nënkupton se ata 

identifikuan të gjitha praktikat në vijim si korrupsion, 21 

përqind janë pak të vetëdijshëm, do të thotë ata nuk 

kanë identifikuar asnjë nga praktikat si të korruptuara, 

dhe 20 përqind kanë identifikuar disa nga praktikat si të 

korruptuara (tabela Indekset e përziera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Sipas mendimit tuaj, cila nga veprimet e mëposhtme 
janë shembuj të "korrupsionit"? 
                                                              % Përgjigja Po  

Dhënia e parave / duke bërë favor një 
zyrtari të administratës në mënyrë që të 
fitojë një konkurs, koncesion ose të 
tenderit për furnizim publik 

80% 

Lobimi te një zyrtari publik për të punësuar 
një të afërm (familjar, shoqëri) të juaj 

77% 

Ofrimi i parave një oficeri të policisë në 
mënyrë që patenta e shoferit tuaj mos të 
pezullohet 

76% 

Zyrtarët e administratës pranojnë të holla 
për të lejuar evazionin fiskal apo uljen e 
taksave 

76% 

Duke përdorur qëndrimin zyrtar të dikujt 
për të bërë biznes privat 

74% 

Duke përdorur "lidhjet" për të marrë një 
shërbim të caktuar publik për të cilin ka 
edhe titull (me ligj) 

73% 

Sigurimi i informacionit konfidencial  i 
marre në zyrat publike për të njohurit e 
juaja për përfitime personale 

73% 

Duke i ofruar dhuratë një mjek në mënyrë 
që ai / ajo të kushtoj kujdes të veçantë për 
ju 

71% 

Kane kontaktuar një këshilltar komunal 
personalisht, në mënyrë që të marrin një 
leje për ndërtim 

71% 

Pagim- kompensimi shtesë për avokatët të 
cilët ndihmojnë një të pandehur për të 
ndaluar një padi kundër tij / saj 

70% 

Donacionet parazgjedhore të partive 
politike 

68% 
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Figura 11 tregon se sa të vetëdijshëm janë individët në 

lidhje me format e ndryshme të korrupsionit. 60 për 

qind tregojnë një nivel të lartë të vetëdijes, 20 për qind 

një nivel të moderuar, dhe 21 për qind tregojnë një 

nivel shumë të ulët të identifikimit të praktikave të 

korrupsionit si të tillë. 

Figura 11 Ndërgjegjësimi (identifikimi) i praktikave të zakonshme 

të korrupsionit (2014)

 

Figura 12 tregon se 41 përqind e popullsisë është e 

ndjeshme ndaj korrupsionit, 37 përqind tregojnë 

ndjeshmëri të përzier, duke qenë të ndjeshëm ndaj disa 

formave kurse ndaj disa të tjerave jo, dhe 23 përqind 

nuk janë të ndjeshëm ndaj korrupsionit. 

Figura 12 Ndjeshmëria ndaj korrupsionit

 

I.3.3. Efikasiteti praktik I formave 

korruptive  
Edhe pse kemi pasur përfshirje shumë të ulët në 

praktika korruptive, qëndrim shumë të papranueshëm 

ndaj praktikave korruptive, dhe ndjeshmëri shumë të 

ulët ndaj korrupsionit, të anketuarit i shohin veprimet 

korruptive mjaft efektive për zgjedhjen e problemet. Në 

0 në 10 shkallë, ku 10 do të thotë "Shumë i mundshëm" 

(Figura 13), një rezultat prej 8.4 u arrit në pyetjen nëse 

të anketuarit besojnë se dikush do të duhet të ofroj të 

holla një zyrtari publik në mënyrë që të zgjidhen 

problemet. Në mënyrë të ngjashme, një rezultat prej 8.2 

arrihet në pergjigjen se ata do të duhet të ofrpjnë 

dhurata, dhe një rezultat prej 8.1 se ata do të duhet të 

iu bëjnë favore zyrtarëve në mënyrë që të zgjidhen 

problemet me sukses. 

Ky rezultat pikturon një tablo të zymtë pasi që 

perceptimi i përgjithshëm është se njeriu duhet të iu 

ofrojnë zyrtarëve kompensim të paligjshëm për të 

zgjidhur problemet. Për të tri metodat, përgjigjja 

mesatare kufizohet me ekstremin "Shumica e 

mundshme". 

Vlera mesatare për efikasitetin praktik të formave 

korruptive është 8,3 (tabela Indekset e përziera). 99 e të 

anketuarve thanë se mjedisi është i korruptuar, që do të 

thotë që ju duhet të paguajnë ryshfet për të zgjidhur 

problemet. 

Figura 8 

 

21 

20 60 

(% e popullsisë 18+ identifikimon 
praktikat e përbashkëta të korrupsionit - 
të gjithë (lartë), shumë (i moderuar) dhe 
pak (i ulët)) 

Nivel i ulet i
vetedijes

Nivel mesatar i
vetedijes

Nivel i larte i
vetedijes

41 

23 

37 

Te hapur ndaj
korrupsionit

Jo te hapur ndaj
korrupsionit

Sjellje e perzier

(% e popullsisë 18+ që do t'i jepte dhe / ose 
të pranojë një ryshfet në rolin e qytetarit dhe 
/ ose zyrtarit) 

2014

8.4 

8.2 8.1 

Give cash to
an official

Give a gift to
an official

Do a favor
to an official

Efikasiteti i Korrupsionit: 10 = Me shumë 
gjasë 
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I. 4. Anti-korrupsioni 
Ky seksion do të analizojë përpjekjet ndaj  anti-

korrupsionit duke u bazuar në korrupsionin në 

institucionet shtetërore, do të vlerësoj efektivitetin e 

përpjekjeve të qeverisë për anti-korrupsion, si dhe 

pritshmërinë në lidhje me korrupsionin në të ardhmen.  

I.4.1. Korrupsioni në institucionet 

shtetërore  
Siç shpjegohet në seksionin Përhapja e Korrupsionit, 

korrupsioni është i përhapur në të gjitha institucionet 

shtetërore. Për më tepër, korrupsioni është parë si një 

nga tri problemeve kyçe në Kosovë me 77,3% të të 

anketuarve (Tabela 11). Kjo është përgjigje edhe më e 

shpeshtë se  sa papunësia, e cila konsiderohet nga të 

gjithë ekonomistët si shqetësim i vetëm më serioz për 

të ardhmen e vendit.  

 

Table 9 

Sipas jush, cilat janë tri problemet madhore në 
Kosovë? 

 
Korrupsioni 77.30% 

Papunësia 61.90% 

Varfëria 32.10% 

Krimi 31.10% 

Të ardhurat e ulëta 28.70% 

Paqëndrueshmëria politike 19.40% 

Çmimet e larta 17.30% 

Arsim 11.50% 

Ndotja e mjedisit 7.40% 

Kujdesi shëndetësor 6.60% 

Problemet etnike 5.20% 

 

I.4.2. Vlerësimi I efektivitetit të 

përpjekjeve të qeverisë kundër 

korrupsionit 
Përpjekjet anti-korrupsion ka ndikuar kundër interesave 

vetjake dhe çështjet morale dhe kulturore. Të 

anketuarit kryesisht pajtohen se ata në pushtet 

kërkojnë pasurim të shpejtë personal prandaj 

korrupsioni është një çështje e vështirë për t'u luftuar. 

Lufta kundër korrupsionit në nivelet më të larta do të 

thotë se ata janë duke luftuar veten e tyre. (Tabela 12) 

Një numër i madh i të anketuarve gjithashtu pajtohen 

se ka mungesë të kontrollit administrativ mbi 

korrupsionin dhe sistemi gjyqësor është i paefektshëm 

në këtë drejtim. Problemet kulturore dhe morale 

besohet të kenë parandaluar përpjekjet efektive kundër 

korrupsionit, të tilla si kriza morale në shoqëri (4,1) dhe 

aq më pak, se korrupsioni është një qëndrim i adoptuar 

nga e kaluara ose se ajo është një karakteristikë e 

veçantë e kulturës sonë. 

Figura 14 tregon perceptimin e qytetarëve se sa kane 

ndikuar politikat e fizibilitetit ndaj korrupsionit. 46 

përqind e të anketuarve besojnë se korrupsioni mund të 

reduktohet ndjeshëm ose të çrrënjoset, por 49 për qind 

nuk besojnë se ajo madje mund të reduktohet. Këto 

pritje mund të jenë të vetë-justifikueshme pasi 

problemet nuk do te zgjidhen, kështu qe edhe ata 

veprojnë njëjtë. 
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Figura 14 Perceptimet e fizibilitetit të përgjigjeve të politikave të 

korrupsionit (%)

 

Tabla 10 

A pajtoheni me secilën nga deklaratat në vijim: 
5=Pajtohem plotësisht 
1=Nuk pajtohem aspak 

Ata në pushtet kërkojnë pasurimin e 
shpejtë personal 

4.6 

Mungesa e kontrollit të rreptë administrativ 
për korrupsion 

4.3 

Kriza morale në shoqërinë tonë sot 4.1 

Sistemi gjyqësor është i paefektshëm ndaj 
korrupsionit 

4.1 

Ligjet nuk janë zbatuar në Kosovë 4.1 

Legjislacioni ynë është i papërsosur në 
lidhje me korrupsionin 

4.0 

Ka një mbivendosje të detyrave zyrtare dhe 
interesit personal 

3.9 

Pagat e zyrtarëve në sektorin publik janë të 
ulëta 

3.7 

Ka probleme me korrupsionin, të 
trashëguara nga e kaluara 

3.7 

Korrupsioni është një karakteristikë e 
veçantë e kulturës sonë 

3.4 

I.4.3. Pritjet për korrupsionin 
Pak njerëz kanë pikëpamje ekstreme, se korrupsioni nuk 

mund të reduktohet apo anasjelltas, se ajo mund të 

çrrënjoset (Tabela 13). Shumica e mendimeve bien diku 

në mes, shumica duke besuar se korrupsioni mund të 

reduktohet ndjeshëm, ose të paktën zbutur deri në një 

shkallë. 

Ky është një përshkrim realist te pritjeve për të 

ardhmen për Kosovën në aspektin e korrupsionit. 

Askush nuk pret që korrupsioni të çrrënjoset duke pas 

parasysh rrethanat e pas konfliktit. Vetëm pak njerëz 

mendojnë se korrupsioni nuk mund të reduktohet, dhe 

ky rezultat vjen nga njerëzit që shohin shumë pak 

rezultate edhe në luftën kundër tij. Pra, mesatarisht 

përgjigjet janë realistike dhe me shumë gjasë të 

parashikueshme. 

Table 11 

Në funksion të korrupsionit në Kosovë, cilat prej 

mendimeve të mëposhtme është më afër me 

mendimin tuaj?                 

               10= Korrupsioni nuk mund të reduktohet 

Përhapja e gjerë e korrupsionit nuk 

mund të reduktohet 18% 

 

 

 

Indeksi:  

5.1/10 

Korrupsioni gjithmonë do të 

ekzistojnë në Kosovë, por ajo mund 

të jetë i kufizuar në një shkallë  32% 

Korrupsioni në (vend) mund të 

reduktohet ndjeshëm 32% 

Korrupsioni në (vend) mund të 

çrrënjoset 18% 

 

 

46 
49 

5 

2014

Korrupsioni mund te ulet apo zhduket

Korrupsioni nuk mund te ulet

Nuk e di/pa pergjigje
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Rekomandimet 
Numrat e perceptimit të korrupsionit pasqyrojnë 

realitetin e gjendjes së korrupsionit në Kosovë. Presioni 

i korrupsionit është i lartë; prandaj përfshirja në 

korrupsioni është gjithashtu e pranishme. Kur 

qytetarëve më lehtë iu vjen të ofrojnë ryshfet se sa ti 

ndjekin procedurat ligjore, atëherë pak mundohen që 

mos të bëjnë një gjë të tillë. Përhapja e korrupsionit 

besohet të jetë e lartë në të gjitha institucionet dhe 

grupet zyrtare. Ky është reflektues i realitetit, ndërsa 

studimet e bazuara në perceptime kanë mangësi, 

mesataret zakonisht priren për të qenë pranë të 

vërtetës. Korrupsioni perceptohet gjerësisht si problem 

kryesor në Kosovë, dhe nuk pritet që së shpejti të 

tejkalojmë këtë shituat. 
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II. Politikat anti-korrupsion dhe Mjedisi Rregullues 
Ky seksion do të diskutojë strategjinë kombëtare të Kosovës për korrupsion, politikën e kohëve të fundit 

në luftën kundër korrupsionit, mjedisin rregullator, dhe të përpjekjet për të dhënë disa rekomandime 

bazuar në këto fakte. 

II. 1. Strategjia Kombëtare 
Kosova ka përqendruar përpjekjet e saj dhe retorikën e saj ndaj luftimit të korrupsionit si një nga 

prioritetet kryesore të dy të qeverisë dhe shoqërisë civile. Duke folur për korrupsionin, përpjekjet në 

luftimin e tij në anën e qeverisë, dhe mungesa e këtyre përpjekjeve nga ana e shoqërisë civile, shënon 

pikat kryesore të mediave çdo ditë. Megjithatë, perceptimi i publikut në lidhje me ndershmërinë dhe të 

vërtetën në lidhje me angazhimin prapa këtyre kërkesave nuk është duke u përmirësuar, siç do ta 

shohim nga numrat e raportuara nga “Transparency International” dhe indekset e tjera të perceptimit 

matur. Publiku po bëhet imun në luftën cila zakonisht merr formën e strategjive, legjislacionit, 

seminareve dhe trajnimeve, monitorimit të shoqërisë civile, por mungesa serioze e rezultateve. 

Sipas Ligjit për Agjencinë Kundër Korrupsionit (2009, p. Neni 3) përcakton, "agjensioni është organ i 

pavarur dhe i specializuar për zbatimin e politikave shtetërore për luftimin dhe parandalimin e 

korrupsionit në Kosovë". Nenet 16 dhe 17 të këtij ligji jap Agjencioni përgjegjësinë që të përgatisë, në 

përputhje me institucione të tjera, të Strategjisë dhe Planit të Veprimit kundër korrupsionit. Ky ligj 

siguron pavarësinë e Agjencisë dhe i jep fuqinë për hetimet paraprake që mund të referohen në zyrën 

kompetente të prokurorisë, dhe gjithashtu e bën të mundur që personat të raportojnë rastet e 

korrupsionit. 

Strategjia dhe Plani i Veprimit për vitet 2012-2016 (Agjencioni Anti-Korrupsion i Kosovës, 2011), të 

udhëhequr veprimtarinë e Agjencisë Anti-Korrupsion dhe institucioneve të tjera relevante. Strategjia 

është e bazuar në parimet e sundimit të ligjit dhe respektimin e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive 

Themelore, vullnetit politik, përgjegjësinë, qeverisjen e mirë, përgjegjësisë, transparencës, integritetit 

politik, të paanësisë politike, efektivitetit dhe efikasitetit, bashkëpunimit, përfshirjes dhe vetë-vlerësimit. 

Strategjia ka për qëllim të adresojë çështjen e nivelit të ulët të besimit në institucionet publike përmes 

mekanizmave të zbatimit më të mirë të ligjeve. Sipas strategjisë, "shumica e partive politike nuk i është 

përmbajtur plotësisht me obligimet e tyre raportuese ndaj zyrës për regjistrimin e partive politike, 

ndërsa Ligji për partitë politike Financimi është ende në procedurën e ndryshimeve, në mënyrë që të 

jetë në përputhje me standardet e nevojshme" . Pra, një nga objektivat kryesore të strategjisë është për 

të përfunduar grup legjislative mbi financimin e partive politike dhe për të siguruar zbatimin e tij. Një 

fushë tjetër shqetësuese është saktësia e të dhënave të deklarimit të pasurisë nga zyrtarët publikë. Ka 

mospërputhje të mëdha në sasinë e pasurisë se zyrtarëve të deklaruar dhe çfarë ata me të vërtetë kanë. 

Ky është një tjetër pikë kryesore e strategjisë e cila bën thirrje për mekanizmin më të mirë të 

implementimit. Çështjet e konfliktit të interesit dhe politike, emërimet, siç janë ato në bordet e 

institucioneve publike qeverisëse, janë gjithashtu pjesë e listës së çështjeve të cilat bëjnë thirrje për 

veprim të menjëhershëm. Strategjia liston një sërë ligjesh Anti-Mafia, të tilla si Konfiskimin e Pasurive, si 
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të nevojshme për të përfshirë praktikat më të mira të tilla si "barrës së provës" dhe "konfiskimin e 

zgjeruar". Regjistrat fiskal, dhe kompletimi dhe zbatimi i Ligjit të Prokurimit Publik, shihen si prioritete 

sepse është e qartë se shumica humbjet nga korrupsioni ndodh në krijimin e tenderëve. 

II. 2. Ndryshimet në politikat kombëtare anti-korrupsion gjatë tre viteve të 

fundit 
Kosova është përpjekur për të adresuar çështjet e korrupsionit përmes përpjekjeve në krijimin e grupeve 

të punës dhe duke u përpjekur për të përmirësuar legjislacionin dhe mekanizmat e zbatimit, megjithatë, 

me shumë pak efekt real. Një përpjekje e tillë është, për shembull, krijimin e një Task Forcë kundër 

korrupsionit përbëhet nga prokurorë dhe oficerë të policisë nën Zyrën e Prokurorisë Speciale të Kosovës 

e cila është krijuar në vitin 2008. Task Forca ishte mandatuar nga Kryeministri, dhe sipas KIPRED,  

"rezultatet e përgjithshme të Task Forcës kanë qenë minimale, pothuajse një vit e gjysmë nga vendosja e 

saj" (KIPRED, 2011, f. 6) 

Një përmirësim i rëndësishëm politikë ka qenë ndryshimi i Ligjit për Financimin e Partive Politike, e cila 

ishte e pranueshme si ajo ishte, por tani përcakton nivelin i gjobave që do të zbatohen në rast të 

shkeljeve, dhe gjithashtu vë më shumë presion mbi partitë politike për bëjnë financat e tyre më 

transparente dhe të publikojë deklaratat te përditësuara. 

Shoqëria civile ka qenë me zë të lartë në trajtimin e disa çështjeve në lidhje veçanërisht e Ligjit për 

Konfiskimin e pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme e cila nuk në formën e saj aktuale zhvendoset 

barrën e provës për të dyshuarin (Gazeta JNK, 2013). Amendamenti i cili shtrihet kompetencat për 

konfiskimin e aseteve të tilla nuk trajtojnë pasuritë e fituara në mënyrë të paligjshme që nga fundi i 

luftës, në një mënyrë të legjitimuar ato të blera në periudhën e pas-luftës. 

II. 3. Mjedisi Rregullator 
Ky seksion do të diskutojnë në lidhje me legjislacionin anti-korrupsion në Kosovë, çështje kushtetuese, 

dhe do të përpiqet të japë disa rekomandime mbi atë që duhet të përmirësohet. 

II. 3. 1. Çështjet e papërfunduara, kushtetuese 

Çështjet më serioze kushtetuese në lidhje me anti-korrupsionin nuk është se kushtetuta nuk duhet të 

përcaktojë rolet e secilit qeverisë dhe kontrollit e balancimit, por më tepër mungesa e gjyqësorit të 

pavarur për të luftuar korrupsionin veçanërisht në rastet e korrupsionit në nivelin më të lartë. Një tjetër 

çështje e madhe për Kosovën është zgjeruar sovranitetin tonë dhe për të siguruar sundimin e ligjit në të 

gjithë territorin për shkak të problemeve në territoret e diskutueshme Veriut. Një mekanizëm i duhur 

është e nevojshme për të garantuar sundimin e ligjit, pa ndërhyrje politike. Megjithatë, emërimi i 

gjyqtarëve dhe stafit në sektorin gjyqësor është thjesht politik. Si pjesë e përpjekjeve për të përgatitur 

Kosovën për integrimin në BE, Bashkimi Evropian ka vendosur një mision të sundimit të ligjit në Kosovë, 

EULEX. EULEX-i ka luajtur rolin kryetarin në luftimin e korrupsionit sepse ai ishte i vetmi institucion 

aktualisht veprojnë në Kosovë, që ka qenë në gjendje për të sjellë para gjykatësit zyrtarët më të lartë të 

qeverisë. Megjithatë, edhe EULEX-i nuk ka qenë në gjendje për të kryer shumë kur është fjala për raste 

të profilit të lartë. Sipas një studimi nga Forumi 2015, EULEX-i ka pasur nivele të ulëta të suksesit në 
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ndjekjen e rasteve të mëdha të krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë. Sipas EULEX-it, 202 

aktgjykime janë lëshuar për raste të rënda penale nga mesi i tetorit 2011 me 14 të lidhur me krimin e 

organizuar dhe 30 kanë të bëjnë me korrupsion të madh. Deri në prill të vitit 2012, gjykatësit e EULEX-it 

kishte dhënë aktgjykime në më shumë se dyqind rasteve të rënda penale, 46 në të krimit të organizuar 

dhe korrupsionit raste të mëdha (2013, f. 11) 

II. 3. 2. Dispozitat anti-korrupsion në Ligj 

Kosova ka miratuar Ligjin e saj të parë për Ndalimin e Korrupsionit (2004) në kuadër të Administratës së 

Kombeve të Bashkuara në Kosovë, duke vendosur bazat për punën legjislative kundër korrupsionit. Ky 

ligj u zëvendësua më vonë me Ligjin për Agjencinë Kundër Korrupsionit (2009). Qëllimi kryesor i këtij ligji 

është që të rregullojë veprimtarinë e Agjencisë Kundër Korrupsionit, dhe kjo është vetëm pjesë e 

paketës së ligjeve që janë për të shërbyer masat e anti-korrupsionit. 

Ligje të tjera të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit janë: 

Ligji për Financimin e Partive Politike (2013) 

Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit (2013) 

Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në ushtrimin e Funksionit Publik (2011) 

Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve (2011) 

Ligji mbi kompetencat zgjatet për konfiskimin e pasurive të fituara me vepër penale (2013) 

II. 3. 2. 3. Ligji Civil 

Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës (2012), keqpërdorim të pozitës zyrtare apo autoritetit mund 

të dënohet për gjashtë muaj deri në 5 vjet burg (p. Neni 422). Dënim për keqpërdorimin e informatave 

zyrtare për përfitime private mund të dënohet me deri në dymbëdhjetë vjet burgim nëse përfitimi i 

tejkalon 50.000 EUR (p. Neni 423). E rasteve të konfliktit të interesit, kur në një marrëveshje zyrtare 

personi me çështjet e zyrtarëve ku dikush i lidhur me të, mund ta qëndrojnë për të përfituar, dënimi 

mund të jetë deri në pesë vjet burg, veçanërisht për çështjet e prokurimit (p. Neni 424). Zyrtarët mund 

të dënohet deri në dymbëdhjetë vjet në rastet e shpërdorimit nëse përfitimi i tejkalon 50.000 EUR (p. 

Neni 425). Mashtrimi në detyrë gjithashtu mund të jetë e dënueshme deri në dymbëdhjetë vjet burgim 

nëse përfitimi i tejkalon 50.000 EUR (p. Neni 426). Duke përdorur pronën publike për përdorim privat 

mund të dënohet me deri në tre vjet (p. Neni 427). Duke pranuar ose kërkuar ryshfete mund të dënohet 

me deri në dymbëdhjetë vjet burg (p. Neni 428). Deri në tetë vjet një person mund të dënohet për 

dhënien e ryshfetit, nëse përfitimi i tejkalon 15.000 EUR (p. Neni 429). Gjyqtarët që lëshojnë vendime të 

paligjshme mund të marrin deri në pesë vjet (f. Neni 432). Zbulimi i sekreteve zyrtare dënohet me deri 

në dhjetë vjet, nëse kjo është bërë për përfitime personale (p. Neni 433). Ligji njeh të gjitha format e 

korrupsionit, të tilla si tregtisë së ndikimit, apo të afërmit e favorizojnë në çështjet publike. 
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Procedurat e regjistrimit të biznesit dhe mbylljen janë reformuar për të hequr burokracinë dhe 

burokracisë. Kjo ka ndihmuar Kosovën të përmirësoj renditjen e "lehtësisë së të bërit biznes". Më e 

rëndësishmja, ajo ka hequr pothuajse të gjitha mundësitë për korrupsion si rregullim më pak është e 

barabartë me më pak korrupsion. 

Sa për reformat gjyqësore dhe të mosndërhyrjes, një raport gjen se gjyqtarët përballen me kërcënime 

dhe frikësime; ndërhyrje politike në punën e gjyqësorit është ende një çështje shqetësuese. Prokurorët 

dhe gjykatësit shpesh nuk janë hetimin dhe gjykimin e krimit të organizuar dhe rastet e korrupsionit. 

Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit Misioni (EULEX) ka një fuqi të rëndësishme ekzekutive për të 

trajtuar rastet e nivelit të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar. (Berenschot, 2013) 

Legjislacioni përpiqet për të siguruar pavarësinë e gjykatave në procedurë; megjithatë, grupet politike 

dhe të biznesit kanë ruajtur ndikimin. Prania e EULEX-it ka bërë shumë për të përmirësuar situatën, 

megjithatë, fusha e saj e operacioneve është shumë e kufizuar. 

II. 3. 3. Legjislacioni tjetër anti-korrupsion 
Kosova ka një ligj të veçantë për mbrojtjen e informatorëve (2011). Siç u përmend më parë, Kosova ka 

qenë e shpejtë në përshtatjen e legjislacionit më të mirë, si pjesë e përpjekjeve tona për të sjellë atë në 

përqasjen me atë të vendeve të Bashkimit Evropian për anëtarësim të shpejtë; megjithatë, problemi 

mbetet implementimi. Ky ligj definon si "çdo person, i cili, si qytetar apo një raportet e punonjësve në 

mirëbesim autoriteti përkatës brenda institucionit publik në nivel qendror apo lokal, institucione, 

ndërmarrje publike apo private për çdo dyshim të arsyeshëm në lidhje me çdo veprim të paligjshme.. 

Ligji siguron mbrojtje për “fishkëlluesit” (i cili është gjithashtu në pjesë të madhe e mbuluar nga Ligji për 

Mbrojtjen e Dëshmitarëve), megjithatë, ka disa mangësi. Një shembull është paqartësia se si duhet të 

bëhet raportimi i rasteve të tilla. Neni 6, në dorëzim e Informacionit, thekson se "fishkëlluesi do të 

dorëzojë informata rreth veprimeve të paligjshme të personit zyrtar që kanë të bëjnë me keq bërjet e 

raportuara apo të ndonjë mbikëqyrësi tjetër" (2011 p. Neni 6). Pra, kjo krijon disa paqartësi për atë 

person duhet të bëjë në rastet kur ata duan të raportojnë eprorëve të tyre për korrupsion. Kritika tjetër 

e këtij ligji ka qenë se gjuha e tij është shumë e përgjithshme dhe ajo nuk i specifikon mekanizmat për 

fishkëlluesit. 

Kosova ka miratuar edhe Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në ushtrimin e Funksionit Publik 

(2011). Ligji përcakton konfliktit të interesit si “Konflikti i interesit është një situatë e papajtueshmërisë 

ndërmjet detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari të lartë, kur ai / ajo ka interesa të 

drejtpërdrejta ose të tërthorta private personale ose pronësore që mund të ndikojnë ose duket të 

ndikojë legjitimitetin, transparencën, objektivitetin dhe paanësinë gjatë kryerjes së funksioneve publike 

(2011, f. Neni 6). 

Gama e zyrtarëve të mbuluara nga ligji shtrihet në të gjithë zyrtarëve të lartë të cilat janë të listuara 

duke filluar me Presidentin e Shtetit, por gjithashtu përfshin gjithashtu ushtruesit të emëruar e 

funksioneve publike "të emëruar nga Presidenti, Kryeministri dhe Ministrave të Republikës së Kosovës 

që kanë nuk janë përmendur shprehimisht në këtë ligj. " 
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Ky ligj është një miratimi i të gjitha mekanizmave që duhet të parandalojnë konfliktin e interesit, por 

përsëri, zbatimi është kryesisht bazuar në raportimin nga ndonjë palë e tretë. Më shumë duhet bërë në 

fuqizimin e Agjencisë Kundër Korrupsionit për të mbajtur nën dhe regjistrin e interesave private të 

zyrtarëve publikë, si të jetë në gjendje që të jenë më të përgjegjshme në rastet e konfliktit të interesit. 

Rekomandime 
Disa nga masat më urgjente që duhet të ndërmerren në luftën kundër korrupsionit është që së pari të 

krijojë një strategji me masa konkrete që duhet të ndërmerren në vend se një copë letër që listat e 

problemeve në vend se ofron zgjidhje. 

Ligji për Konfiskimin e Pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme, ka nevojë për të modifikuar si për të 

adresuar barrën e provës çështje, dhe gjithashtu për të trajtuar atë që ndodh me të pasurive të fituara 

në mënyrë të paligjshme që nga pas lufta. Barra e provës duhet bie mbi të dyshuarin sepse kjo është 

dëshmuar si parandalues i korrupsionit. 

Ligji për financimin e partive politike duhet të modifikohet për të adresuar shqetësimet mbi mënyrën se 

si duhet të bëhet auditimi nga Auditori i Përgjithshëm pasi auditon vetëm shpenzimin e fondeve publike 

dhe jo ato të donatorëve të partive politike. 

Rregullorja për Mbrojtjen e “fishkëlluesit” që duhet të ofrojnë udhëzime të qarta si se si të procedohet 

në raste të tilla ose të ketë një organ të pavarur që mund të ofrojnë këshilla të mundshëm. 
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III. Praktika Institucionale dhe Zbatimi i Ligjit 
Duke pasur politikat dhe rregullat e analizuara, raporti do të shqyrtojnë funksionimin e institucioneve 

publike. Qëllimi është i dyfishtë: a) për të vlerësuar kapacitetin e tyre për të zbatuar dispozitat e ligjit 

kundër korrupsionit dhe b) për të vlerësuar masat e brendshme për luftimin e korrupsionit. 

III. 1. Institucionet e specializuara anti-korrupsion 
Agjencioni  Kundër Korrupsionit (AKK) është institucion i pavarur i themeluar në korrik të vitit 2006. Baza 

ligjore për themelimin e Agjencisë është Ligji kundër Korrupsionit (2004/34) (Agjencioni kundër 

Korrupsionit, 2012), e cila definohet përgjegjësitë dhe qëllimin e saj e punës. Mandati i Agjencisë është i 

përqendruar në zbulimin dhe hetimin e rasteve të korrupsionit, në përpjekjet për të parandaluar dhe 

luftuar korrupsionin dhe për të rritur ndërgjegjësimin e publikut. AKK ofron masat kundër korrupsionit 

brenda fushës së Kundër Korrupsionit Strategjisë dhe Planit të veprimit, veçanërisht në hetimin fillestar 

të korrupsionit, analizimin dhe eliminimin e shkaqeve të korrupsionit, papajtueshmërinë mes mbajtjes 

së posteve publike dhe kryerja e veprimtarive fitimprurëse nga zyrtari, kufizimet në lidhje me pranimin e 

dhuratave të lidhura me kryerjen e detyrave zyrtare, monitorimin e pasurisë së tyre, si dhe të personave 

në lidhje të ngushtë me ta, dhe kufizimet në subjektet kontraktuese që marrin pjesë në tenderët 

publikë. 

Në AKK aktualisht punojnë 35 zyrtarë dhe kishte 397,851.00 euro buxhet për vitin 2012. AKK qartë 

përmbush këtë kërkesë në lidhje me parandalimin: i dy departamenteve të saj (të merret tretë me 

funksionet mbështetëse) njëri është i fokusuar tërësisht në punën parandaluese, me një ndarje të 

përqendruar në monitorimin e aseteve dhe një mbi konfliktin e interesit dhe dhuratave. AKK specializim 

në luftimin e korrupsionit me mjete represive, është më pak e mirë. Departamenti për Strategji dhe 

Hetime Administrative ka një ndarje e cila merret me ndërgjegjësimin e publikut dhe trajnim (përsëri, 

parandalimit) dhe strategjisë së përgjithshme kundër korrupsionit. Detyrat represive janë të 

përqendruara në ndarjen e dytë të këtij departamenti të njëjtë, e cila përveç një varg detyrash të tjera 

ligjore, merret me aktivitetet hetuese të AKK. Në përgjithësi, kjo do të thotë se stafi në Agjension vetëm 

pak janë të angazhuar drejtpërdrejt në luftimin e sjelljes aktuale të korruptuar (FRIDOM, nd) 

Ky numër i vogël i stafit gjithashtu kanë përvojë të kufizuar në punën hetimore. Sa për shumicën e 

punonjësve në kuadër të AKK, sfond është ajo e juristëve me disa përvojë në gjykatat e ligjit: asnjëri prej 

tyre nuk ka një sfond të veçantë të policisë të lidhura. Edhe pse stafi i AKK-së ka ndjekur trajnime të 

mbështetura nga KE, UNDP dhe organizata të tjera (FRIDOM, nd) 

Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit forcën kryesor është se procesi i zbulimit të aseteve dhe pasurisë 

është jashtëzakonisht i suksesshëm, me mbi 90% përmbushur këtë detyrim duke përfshirë zyrtarë të 

rangut të lartë. Megjithatë, agjencia fokusohet e gjitha potencial në pjesën tjetër që nuk e kështu duke 

injoruar atë që është shpallur. Dobësitë kryesore të agjencisë janë të gjurmohen në departamentin e 

hetimit që plotësisht varet nga informacion jashtë për rastet e tyre ata duhet të kryejë hetime “ex-

officio”. Një dobësi kyç i Agjencisë kundër korrupsionit është cilësia e ulët e informacionit që ata çojnë 

në prokurorëve rezultojnë me shumicën prej tyre duke u hedhur poshtë nga prokurorët për veprime të 
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mëtejshme. Departamenti për konfliktin e interesave ka edhe të meta serioze dhe dëshmia më e mirë 

për këtë është se realiteti ku shumica e zyrtarëve publikë, sidomos anëtarët e parlamentit kanë një punë 

të dytë në një institucion publik, të tilla si e Postës dhe Telekomit të Kosovës. Auditori i Përgjithshëm 

gjeti gjithashtu probleme serioze në Agjencinë tilla si mos-regjistrimin e inventarit të saj; shkelja e 

procedurave të punësimit, punonjës të marrë dieta edhe pse zyrtarisht ata ishin në pushime (Task Forca 

për Integrim Evropian, nd)  

III. 2. Mekanizmat anti-korrupsion në legjislacion 
Komiteti Legjislacionit i Kuvendit përbëhet nga 11 anëtarë që vijnë nga parti të ndryshme politike me 

përfaqësim në Kuvend. Përveç përgjegjësisë së saj që ky Komitet Kuvendi ka në shqyrtimin bazën ligjore 

dhe kushtetuese për nxjerrjen e një ligji dhe aktet e tjera të Kuvendit të Kosovës, ajo gjithashtu 

mbikëqyrë Agjencinë Anti-korrupsion (Instituti Demokratik i Kosovës - KDI, nd) 

Rregullorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës përcakton të drejtat dhe përgjegjësitë e imunitetit, 

procedurat për heqjen e imunitetit, procedurat në rastin e arrestimit, duke humbur nga statusi i 

Kuvendit deputetit, si dhe detyrimin që deputeti ka drejt Kodi i etikës për deputetët. Kodi i Etikës është 

një aneks i rregullores se secili deputet duhet të përmbahet (Kuvendi i Kosovës) 

Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nenin 79, iniciativë për të propozuar ligje, mund ta marrë 

Presidenti i Republikës së Kosovës, deputetët e Kuvendit, grupeve ose të paktën dhjetë mijë qytetarë të 

parashikuara me ligj. Në vitin 2011 u miratua ligji për "Nisma Legjislative". Ajo përcakton të drejtat për 

nismat legjislative nga ana e qytetarëve. Çdo nismë legjislative nga ana e qytetarëve, do të ketë 10,000 

nënshkrime. 

Në bazë të rregullave 65 dhe 66 të rregullores së punës të Kuvendit të Kosovës, organizatat e shoqërisë 

civile mund të marrin pjesë në mbledhjet e komisioneve të Kuvendit dhe në dëgjimet publike që këto 

komitete mund të organizojë.  

Ligji për financimin e partive politike rregullon mënyrën, kushtet e financimit, administrimin, 

mbikëqyrjen, transparencën dhe raportimin e shpenzimeve të ardhurave të subjekteve politike në 

Republikën e Kosovës. Ligji është miratuar në vitin 2010. Ky ligj është vlerësuar si një ligj mesatar nga 

ana e organizatave joqeveritare. Legjislacioni politik financimin e partive në Republikën e Kosovës, në 

përputhje me këtë ka marrë një rezultat mesatar prej 6,6. Ekzistojnë tri kategori të vlerësimit: 

pamjaftueshme (0 deri 3.3), mesatare (3,4-6,7) dhe të mira (6.8 në 10). Rezultati i arritur nga Kosova e 

vë atë në kategorinë e dytë në këtë mënyrë vlerësimin e legjislacionit financimit parti politike si mesatar. 

Ka disa zgjidhje shumë të mirë ligjore që rregullojnë fushën e financimit të partive politike në Kosovë, 

për shembull kontabilitetit dhe fushëveprimin e raportimit; megjithatë nga ana tjetër ka ende vend për 

përmirësime ligjore. Më e rëndësishmja këto shtrihen në masat parandaluese dhe raportimit të organit 

mbikëqyrës shtetëror, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ). Zbatimi i këtyre dispozitave ligjore nga 

partitë politike dhe KQZ-ja mbetet një shqetësim i madh, sidomos kur është fjala për deklarimin publik 

(Instituti Demokratik i Kosovës - KDI, 2011). 
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Hulumtimi i kryer nga Instituti Demokratik i Kosovës në ligjin për financimin e partive politike sjell në 

dukje se shtrirja e financimit të subjekteve politike i mungojnë mekanizmat e nevojshme parandaluese 

të infrastrukturës ligjore, të tilla si, ekzistencën e sistemit të centralizuar transaksioneve bankare, 

parandalimin e depozitimit të parave të gatshme si dhe të masave parandaluese kundër keqpërdorimit 

të burimeve qeveritare. I njëjti hulumtim tregon se partitë politike nuk i përgatit raportet financiare për 

publikun, dhe të dhënat e tyre kontabilitetit nuk pasqyrojnë të ardhura nga donacionet private. I njëjti 

hulumtim nënvizon çështjen e mos-zbatimin e ligjit në praktikë (Instituti Demokratik i Kosovës - KDI, 

2011) 

III. 3. Organet kombëtare kontribuojnë në luftën kundër korrupsionit 
a) Në Zyrën e Prokurorit të Shtetit ekziston "Grupi i Prokurorëve kundër korrupsionit". Ky grup është i 

përbërë nga prokurorë komunalë dhe të qarkut të cilët ishin emëruar për të hetuar dhe ndjekur 

penalisht rastet e korrupsionit. Grupi është gjysmë-formal. Ai mblidhet një herë në muaj për të diskutuar 

situatën e rasteve të korrupsionit. Lidhur me "materiale diskutimi mbi politikën anti-korrupsion", në të 

thuhet se qëllimi kryesor i këtij grupi është të lehtësojë komunikimin mes Policisë dhe Prokurorëve. 

Grupi i prokurorëve ka hartuar strategjinë mbi "Bashkëpunimin Ndër-Institucional në Luftën kundër 

Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit 2013-15". (Task Forca për Integrime Evropiane) 

b) Task Forca Anti-korrupsion - është pjesë e Prokurorisë Speciale, dhe ajo i mekanizmave kyç në luftën 

kundër korrupsionit. Ajo është e përbërë nga pesë lokal dhe tre prokurorë ndërkombëtarë të EULEX-it, 

të cilët janë mbështetur nga 30 policë dhe pesë ekspertë financiarë. Task Forca është i vetmi mekanizëm 

i specializuar për të luftuar korrupsionin. Çdo prokuror që është pjesë e Task Forcës merr pagën që është 

më e lartë se paga e Prokurorit Special. Ajo ka mbështetjen e pakufizuar të Qeverisë, Kuvendit dhe 

Gjyqësorit. 

"Material Diskutimi mbi politikën kundër korrupsionit", hartuar nga Task Forcës për Integrim Evropian, 

nënvizon se dobësia kryesore e Task Forcës është se pa hulumtim paraprak është bërë për të vlerësuar 

nevojën e krijimit të një mekanizmi të ri anti-korrupsion, dobësinë e mos-koordinimit dhe jo informacion 

ndërmjet prokurorëve vendorë dhe ndërkombëtarë, që nga prokurorët e EULEX-it të merren me rastet e 

korrupsionit të profilit të lartë, ndërsa prokurorët vendorë vetëm merren me të ulët të rangut të rasteve 

të profilit (Task Forcë për Integrime Evropiane). 

Shefi i Task Forcës Kundër Korrupsionit u arrestua në prill 2012 me akuza të abuzimit të detyrës dhe 

posedim të paautorizuar të armës. 

c) Këshilli Kombëtar kundër Korrupsionit: Me iniciativën e Presidentit të Republikës së Kosovës, Në 

shkurt 2012 u krijua Këshilli Kombëtar kundër Korrupsionit. Presidenti, institucionet, të gjithë 

mekanizmat përgjegjës të luftës kundër korrupsionit dhe shoqërisë civile marrin pjesë në këtë Këshill. 

Besohet se fuqia e Këshillit qëndron në nxitjen e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet 

institucioneve. Ajo është një forum i mirë për të diskutuar metat dhe sfidat në luftën kundër 

korrupsionit. Ky Këshill, i cili është kthyer në një forum, ende nuk ka diskutuar në lidhje me pritje të 

legjislacionit që është relevante për luftën kundër korrupsionit (Task Forca për Integrime Evropiane) 
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d) Zyra e Auditorit të Përgjithshëm: Zyra e Auditorit është një institucion i pavarur që i raporton 

drejtpërdrejt Kuvendit. Ajo ka 146 të punësuar, nga të cilët 114 janë auditorët. Ajo kryen auditimin 

vjetor të të gjitha institucioneve që financohen nga buxheti i Kosovës. Ajo është konsideruar të jetë një 

institucion që kryen detyrat e tij në mënyrë profesionale dhe në mënyrë cilësore. Dobësia kryesore 

është gjetjet e auditorit nuk janë të ndjekur nga institucionet e Kosovës. 

e) Sipas Departamentit të saj të Hetimeve, Policia e Kosovës ka edhe Drejtoria për hetimin e krimeve 

ekonomike dhe korrupsionit. Drejtoria me këtë emër është themeluar në vitin 2009. Më parë, ajo ka 

funksionuar në kuadër të Drejtorisë për hetimin e krimeve të rënda. Drejtoria për hetimin e krimeve 

ekonomike dhe korrupsionit ka të drejtë për të hetuar veprat penale përmes mbledhjes së fakteve dhe 

provave që vërtetojnë fajësinë e pafajësisë së dyshuar, arrestimin e kryerësve të veprave penale dhe 

prurjen e tyre në drejtësi, koordinimit të veprimeve hetimore me të gjitha hetimeve rajonale në 

identifikimin e veprave penale që janë kompetencë e të gjitha niveleve, planifikimin strategjik dhe arritja 

e saj në periudha afatshkurtra dhe afatgjata, etj. 

DHKEK përbëhet nga tre sektorë: Sektori për hetimin e krimeve ekonomike, sektorit për hetimin e 

korrupsionit dhe të sektorit për krime financiare të hetimit. 

III. 4. Administrata e Përgjithshme publike 
Ligji për shërbimin civil të Republikës së Kosovës, të miratuar në qershor 2010, rregullon statusin e 

nëpunësit civil dhe termat dhe kushtet e marrëdhënies së tyre të punës në institucionet e administratës 

qendrore dhe komunale. Në kapitullin VII (Parimet dhe kushtet e nëpunësve civilë sjelljes profesionale) 

të këtij ligji, janë nenet që sanksionojnë nëpunësit civilë në rast të shpërdorimit të detyrës, marrja 

favore dhe duke i dhënë favore për kolegët e tyre, jo-përdorimi i pronës publike, mos-mbajtjen e 

sekretit dhe respektimin e jetës private, si dhe artikuj të tjerë që sanksionojnë ato si vepra penale në 

rast të shkeljes së tyre (Kuvendi i Kosovës, 2010). 

Sipas Ligjit nr 03 / L-192 Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës është organ i pavarur që i raporton 

drejtpërdrejt Kuvendit të Republikës së Kosovës. Funksionet e Bordit janë të përqendruar në shqyrtimin 

e ankesave të nëpunësve civil dhe aplikuesve për punësim në shërbimin civil të Kosovës, për 

mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit të shërbimit civil, dhe në monitorimin zgjedhjen e pozitave 

menaxheriale dhe të ngjashme të nëpunësve civilë në institucionet e Kosovës. 

Bazuar në raportin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Civile e institucioneve të Kosovës sa i përket 

pajtueshmërisë me ligjin, ajo ishte e vendosur që jo të gjitha institucionet kanë dosjet e personelit, si për 

kërkesat e standardeve, përshkrimet e punës të standardizuara, disiplinore dhe apelojnë komisione, të 

cilat zbatojnë parimet që shpesh bëhen instrumente të ndikimit dhe presionit në vendimmarrje, që 

menaxherët e personelit nuk janë dhënë rolin dhe përgjegjësitë veshur atyre nga ligji. Institucionet të 

cilat janë dhënë rekomandime treguar neglizhencë dhe papërgjegjësi, jo vetëm në aspektin e zbatimit të 

tyre, por edhe në aspektin e njoftimit mbi zbatimin e tyre (Bordi i Pavarur Mbikëqyrës për Civil të 

Kosovës, 2012). 
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Agjencia Anti-korrupsion ka ofruar katër mënyra për raportimin e rasteve korruptive nga qytetarët; 

nëpërmjet faqen e internetit të Agjencisë, thirrje telefonike të lirë, letër dhe personalisht. Në të gjitha 

rrugët, reporter korrupsioni mund të zgjedhin të mbeten anonim, ose që do të bëhen publike (Agjencia 

kundër Korrupsionit, 2012). 

Thirrje e drejtpërdrejtë: Për çdo rast të korrupsionit që ju doni të raportoni, ju mund të kontaktoni 

Agjencinë përmes pagesave telefon falas. Të gjitha thirrjet e bëra në këtë numër dhe të informacionit të 

marrë prej tyre shërbejnë vetëm si regjistrimeve të Agjencisë.  

Personalisht: Ju personalisht mund të raportoni një rast që ju kanë hasur. Pasi të raportojë në Agjencinë, 

raporti juaj do të jetë e regjistruar nga zyrtarët e AKK-së të cilët do të ju tregojnë hapat e ardhshëm që 

do të ndiqen. 

Raportimi dërguar me postë elektronike do të përdoret vetëm si informacion të dhënë për Agjencinë 

Kundër Korrupsionit. Nëse ju me raportimin tuaj të dërgoni gjithashtu informacionin e kontaktit tuaj 

atëherë punonjësit Agjencia do t'ju kontaktojmë menjëherë dhe t'ju njoftojë për hapat e mëtejshëm, 

ndërsa të dhënat tuaja do të mbahen konfidenciale. 

Letër: Ju mund të raportojnë rastet në të Agjencisë nga letrat e dërguara nëpërmjet postës. Të gjitha 

informatat e dërguar nga ju do të regjistrohet nga punonjësit e Agjencisë. Nëse në letrën tuaj, ju 

vendosni detajet e kontaktit tuaj, atëherë ju do të kontaktohen nga punonjësit e Agjencisë të jenë të 

njoftuar për hapat e mëtejshëm. 

Agjencia kundër Korrupsionit është institucion përgjegjës për zbatimin e "Ligjit për deklarimin dhe 

prejardhjen e pasurisë dhe dhuratave të zyrtarëve të lartë publik (deputetët dhe punonjësit civilë)". Të 

gjithë zyrtarët publikë që janë të parapara në këtë ligj janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre dhe 

origjinën e saj. Një nga sukseset e Agjencisë që është i dukshëm, është për shkak se 90 përqind e 

zyrtarëve të lartë e kanë deklaruar pasurinë e tyre. Në raportin e hartuar nga Task Forca për integrim 

evropian "Material Diskutimi mbi Politikën Anti-korrupsion" e zyrtarëve që refuzojnë të zbulojnë 

pasurinë dhe asetet e tyre, Agjencia kundër korrupsionit ka publikuar një raport për këtë çështje dhe ka 

gjetur se gjykatat nuk ishin shumë të etur për lëshimin e Veprimet disiplinore kundër atyre zyrtarëve, si 

kërkesat e ligjit. Nga 165 rastet që Agjencia të dërguara në gjykatat vetëm në 97 prej tyre gjykatat 

lëshuar një lloj të sanksioneve ndaj zyrtarëve. Për 13 raste, gjykatat lëshuar një gjobë prej 300 euro e cila 

është gjobë minimale të vendosur në ligjin për refuzimin për zbulimin pasurinë dhe asetet. Agjencia 

kundër korrupsionit nuk ka burime të mjaftueshme njerëzore dhe kapacitetet për të hetuar formularët 

për dhënie informacionesh shpjeguese, dhe institucionet e tjera janë shpesh të gatshme të 

bashkëpunojnë me ta (Task Forca për Integrime Evropiane) 

Statusi i nëpunësit civil është e rregulluar me ligjin për "Shërbimin Civil". Ligji i njëjtë parashikon artikuj 

për sigurinë në punë, punësimin dhe shkarkimin, ndërhyrjet politike dhe nepotizmit. Në të njëjtën kohë, 

procedurat për rekrutimin e nëpunësve civilë rregullohen me rregulloret, njëjtë si shkarkimin e 

nëpunësit civil nga puna. Sa i përket ndërhyrjeve politike, në bazë të ligjit, të gjithë nëpunësit civilë 



 

 

THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION 
The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of 

the European Commission 

 
 

30 

mund të kandidojë në zgjedhje, megjithatë, gjatë fushatës zgjedhore, ata duhet të marrin leje të 

papaguar gjatë një muaj, për aq kohë sa zgjat fushata (Kuvendi i Kosovës, 2010) 

III. 5. Zbatimi i Ligjit 
Sipas Departamentit të saj të Hetimeve, Policia e Kosovës ka edhe Drejtoria për hetimin e krimeve 

ekonomike dhe korrupsionit - DHKEK. Drejtoria me këtë emër është themeluar në vitin 2009. Më parë, 

ajo ka funksionuar në kuadër të Drejtorisë për hetimin e krimeve të rënda. Drejtoria për hetimin e 

krimeve ekonomike dhe korrupsionit ka të drejtë për të hetuar veprat penale përmes mbledhjes së 

fakteve dhe provave që vërtetojnë fajësinë e pafajësisë së dyshuar, arrestimin e kryerësve të veprave 

penale dhe prurjen e tyre në drejtësi, koordinimit të veprimeve hetimore me të gjitha hetimeve rajonale 

në identifikimin e veprave penale që janë kompetencë e të gjitha niveleve, planifikimin strategjik dhe 

arritja e saj në periudha afatshkurtra dhe afatgjata, etj. 

DHKEK përbëhet nga tre sektorë: Sektori për hetimin e krimeve ekonomike, sektorit për hetimin e 

korrupsionit dhe të sektorit për krime financiare të hetimit. 

Një analizë e bërë nga Policia e Kosovës në Policinë Kufitare në lidhje me korrupsionin e policisë për 

periudhën 2006 - 2008 ka gjetur se procedura për dyshim të bazuar të 'korrupsionit policor' është 

iniciuar kundër 44 zyra të policisë në Policinë Kufitare. Një analizë e tillë tregon se ka është e bazuar 

dyshim për 'korrupsionin e policisë', për oficerët e policisë në Policinë Kufitare. Ky vlerësim dhe 

rezultatet arriti në përfundimin se një Strategjia Anti-korrupsion për Policinë Kufitare të ishte e 

nevojshme, e cila është hartuar në vitin 2009. Ajo është e bazuar në tri pika; përforcim i zbatimit të 

legjislacionit; Parandalimi; dhe rritje e vetëdijes si dhe pjesëmarrja e publikut në përpjekjet anti-

korrupsion. 

Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) funksionon në bazë të Ligjit për "Inspektoratin Policor", e cila hyri në 

fuqi më 1 dhjetor 2010. Qëllimi i këtij Inspektorati është parandalimi, identifikimi, dokumentimi dhe 

hetimi i veprave penale të kryera nga punonjësit e Policisë, pavarësisht për klasën apo pozitën e tyre 

gjatë kryerjes së detyrave të tyre ose nga ajo, duke përfshirë edhe hetimet mbi incidentet e profilit të 

lartë disiplinor si dhe hetimin disiplinor të zyrtarëve policor me klasës më të lartë menaxherial dhe 

zyrtarë të lartë të nivelit ekzekutiv (Inspektorati Policor i Kosovës, 2012). 

Departamenti Kundër Krimit të Organizuar (DKKO) si një nga katër njësi të Departamentit të Krimit, ka 

katër sektorë brenda saj: Sektori për hetimin e krimit të organizuar, sektori për shërbime mbështetëse, 

sektori Qendrore të hetimit të narkotikëve dhe sektorin për hetimin e trafikimit të qenieve njerëzore. 

Njësia e hetimeve ndërkufitare ka për qëllim për të kryer hetime dhe për të identifikuar të gjitha rastet e 

krimit të organizuar brenda vendit në bashkëpunim me policinë e vendeve të tjera, si dhe krimi i 

organizuar që shkon përtej kufijve të Kosovës. Ndërsa, ka edhe dy njësi për hetimin e trafikimit të 

qenieve njerëzore dhe hetimin e narkotikëve (Inspektorati Policor i Kosovës, 2012) 

Përveç strategjive parandaluese dhe bazën ligjore në vend, duke përfshirë Kushtetutën, Kodin Penal, 

paketën e ligjeve anti-korrupsion dhe mekanizmat përkatëse, Kosova ka disa elemente të rëndësishme 
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të bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar në përgjithësi dhe korrupsionit në 

veçanti. 

Vendi ynë është tashmë pjesë e miratuar një vendim shumë të rëndësishëm të quajtur "Plani për 

Partneritet Evropian", të miratuar në 31 korrik 2008, i cili parashikon detyrat dhe afatet për arritjen e 

tyre, si në planin për luftën kundër krimit të organizuar, duke penguar pastrimin e parave, përmirësim e 

sistemit ligjor / gjyqësor, politikat anti-korruptive etj, që nuk është zbatuar siç duhet. Sipas t pikën 3 të 

vendimit për zbatimin e këtij plani, Agjencia për Integrim Evropian në Zyrën e Kryeministrit u akuzua me 

të (Instituti Demokratik i Kosovës - KDI) 

III. 6. Treguesit sasiorë për zbatimin e dispozitave të ligjit anti-korrupsion 
Agjencia për Anti-Korrupsion në analizën tyre vjetore publikoj të gjitha rastet e korrupsionit të dhëna 

nga: Agjencia për Anti-Korrupsion, Policia e Kosovës, Prokurorisë, Gjykatave, Doganat e Kosovës, 

Administratën Tatimore të Kosovës. Më poshtë statistikat janë referuar për të analizuar Agjencinë për 

Anti-Korrupsion gjatë 2012 (Agjencinë Kundër Korrupsionit, 2012) 

Agjencia Kundër Korrupsionit: gjatë raportimit të vitit 2012 e ka ngritur 39 kallëzime penale kundër 121 

personave. Në këto raste të ndjekjes penale kanë qenë të angazhuar 11 zyrtarë të Agjencisë në mënyrë 

specifike Drejtoria për Luftimin e Korrupsionit. 

Policia e Republikës së Kosovës: Drejtoria respektivisht Hetimit të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit 

nga informatat e marra gjatë vitit 2012 ka punuar në një total prej 191 (191) rastet e shkeljeve të 

supozuara të korrupsionit. Nga këto 191 raste, 40 raste janë nën hetime dhe 151 raste janë dërguar në 

Prokurori me shkelësit e njohur. Policia ka ngritur gjithashtu padi penale kundër 293 të dyshuarve. 

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK): Gjatë 2012, ka pranuar 23 raste për sjellje të keqe, neglizhenca, 

frikësimit, korrupsionit, etj. Nga këto raste, 16 raste janë hetuar nga OPC (Zyra e sjelljes profesionale), 

dhe 7 raste janë drejtuar Policia e Kosovës 

Doganat e Kosovës: Gjatë vitit 2012, janë ndarë në dy sektorë të aktiviteteve në luftimin dhe 

parandalimin e korrupsionit: Sektori për Inspektim të Doganave të brendshëm dhe Sektorin e 

Standardeve Profesionale. 

Sektori për Inspektim Doganor brendshëm në 2012, e ka inspektuar në terren, raportoi në procedurat 

disiplinore, dhe rekomandohet për përmirësimin e sistemit, si më poshtë: Fusha Inspektimet: 15; 

Zyrtarët raportuar më të procedurës disiplinore: 10; dhe Rekomandimet për përmirësimin e sistemit: 30. 

Ndërsa Sektori i Standardeve Profesionale në 2012, ka raportuar, merret masa disiplinore, dhe ka 

proceduar raste në gjykatat apo Policisë, si vijon: Rastet raportuar 29; Masë disiplinore merren 42; dhe 

Rastet vazhdoi të Gjykatave apo Policisë 0. 

Prokuroritë e Republikës së Kosovës: Gjatë 2012 kanë punuar mbi 959 kallëzime penale kundër 1862 

personave, të dyshuar për natyrën korruptuar. Nga 959 të kallëzimeve penale që janë trajtuar gjatë vitit 
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2012, 467 prej tyre ishin trashëguar nga vitet e mëparshme, ndërsa 492 të tjerat ishin të pranuara gjatë 

2012. 

Numri i 959 kallëzimeve penale që ishin të trajtuara nga Prokuroria gjatë vitit 2011 u vendos në mënyrat 

e mëposhtme: 

Në 107 raste ka pasur akuza; 

Në 107 raste ka pasur akuza të propozuara; 

Në 165 raste janë hedhur poshtë akuzat penale; 

Në 31 raste hetimet janë ndërprerë; 

Në 129 raste kallëzime penale janë zgjidhur në mënyrë tjetër; 

Ndërsa 420 kallëzime penale ende nuk janë zgjidhur në vitin vijues. 

Gjykatat e Republikës së Kosovës: Gjatë 2012 kanë zgjidhur gjithsej 136 raste të natyrës së korrupsionit. 

Rekomandime 
- Të gjitha çështjet që lidhen me financat e partive politike, duke përfshirë financimin e rregullt, 

financimi i përgjithshëm, financimi lokal, të përfshihen në një ligj të vetëm: Ligjin për financimin e 

partive politike. 

- Kosova duhet të marrë një numër hapash për të përmirësuar trajnimin dhe edukimin e nëpunësve 

civilë 

- Rritja e mbështetjes politike për luftën kundër korrupsionit; 

- Rritja e koordinimit dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve anti-korrupsion; 

- Krijimi i mekanizmave për përcjelljen e progresit dhe mbledhjen e të dhënave në luftën kundër 

korrupsionit 
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IV. Politikat anti-korrupsion dhe Mjedisi Rregullator 
Ky seksion do të diskutojnë zbatimin e legjislacionit anti-korrupsion nga gjykatat e specializuara apo të 

përgjithshme në Kosovë. 

IV. 1. Statusi i magjistratëve 
Është parashikuar që Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) duhet të ketë trembëdhjetë anëtarë në 

përbërjen e saj: tetë anëtarë që zgjidhen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, ndërsa pesë anëtarë 

zgjidhen drejtpërdrejt nga gjyqësorit, përfshirë dy anëtarë të tjerë ndërkombëtarë (gjyqtarëve të EULEX-

it ) (Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 2012). Mandati i anëtarëve të KGJK-është pesëvjeçar, me mundësi të 

rizgjedhjes. Kjo e bën të KGJK-së, një autoritet gjyqësor, pasi që shumica e anëtarëve të tij zgjidhen nga 

Kuvendi. "Letër Diskutim mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë", të hartuar nga Ministria e Integrimit 

Evropian thekson se përzgjedhja e anëtarëve të KGJK-nuk i plotëson standardet ndërkombëtare, si tetë 

(8) anëtarë KGJK duhet të zgjidhen nga kolegët e tyre brenda gjyqësorit. Ajo gjithashtu thekson se 

Këshilli nuk duhet të ketë kryetarin e gjykatës, dhe në rast se ai / ajo e zgjedh se ata duhet të vendosin 

cila funksion ata duan të mbajnë (Ministria për Integrim Evropian, 2012). KGJK-ja ka një rol thelbësor në 

sigurimin e pavarësisë dhe neutralitetin e sistemit të drejtësisë. Funksionet e KGJK-së përfshijnë 

procedurat për rekrutimin, emërimin, ri-emërimin, transferimin, disiplinën, vlerësimin, promovimin dhe 

gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë, si dhe në menaxhimin dhe administrimin e gjykatave, në zhvillimin 

dhe mbikëqyrjen e buxhetit të gjyqësorit, themelimin e gjykatave të reja dhe të reja degët. Emërimi i 

magjistratëve është bërë përmes rregullores "mbi procesin e emërimit të gjyqtarëve", e cila ishte 

miratuar në shkurt 2011. Kjo rregullore parashikon thirrjen e hapur, formimin e panelit vlerësues, 

provimi pranues dhe programin fillestar për arsimin ligjor, vlerësimin e aplikacioneve , intervistimin, 

kërkesë për shqyrtim dhe formimin e panelit për rishqyrtim, vendim, konfliktit të interesit, etj (Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës, 2011). 

Zyra për vlerësim ligjor dhe prokurorial dhe verifikimit është përgjegjës për procesin e zbatimit të drejtë 

të vlerësimit dhe verifikimit të kandidatëve, përfshirë një vlerësim të zgjatur dhe të procesit të 

verifikimit të informatave të siguruara nga kandidatet dhe burimet tjera, njohuritë teknike, aftësitë, 

performancën, sfondi, aspektin financiar, për të lehtësuar punën e Komisioneve të Vlerësimit dhe me 

qëllim për të bërë emërimet në bazë të meritave. Kjo Zyrë i bën hetim vetëm gjatë aplikimit të 

kandidatëve; megjithatë, kjo nuk do të ketë përgjegjësinë e hetimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve edhe 

pas emërimit të tyre. Raporti i OJQ-ve FIQ propozon rritjen e kompetencave shtesë të përhershme, në 

mënyrë që hetuesit e kësaj zyre për të bërë hetime të përhershëm të gjykatësve edhe pas emërimit të 

tyre në pozita gjyqësore (OJQ FIQ, 2011). 

Emërimi dhe ri-emërimi proces i gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës filloi në shkurt të vitit 2009. 

Procesi rinisi ndërsa mungojnë katër ligje themelore, duke përfshirë: Ligjin për Këshillin Gjyqësor të 

Kosovës, Ligji për Prokurorinë e Shtetit, Ligji për Gjykatat dhe Ligji për Prokurorinë. Të gjithë gjyqtarët 

dhe prokurorët të përfshirë në këtë proces dashur që të kalojë testin e etikës, ndërsa karrierë do të 

përfundojë për ata kandidatë që dështuan për të kaluar atë. Numri i kandidatëve që nuk e kalojnë testin 

ishte 200. Pjesa më e madhe e tyre ishin gjyqtarë dhe prokurorë. "Procesi i ri-emërimit, pavarësia dhe 
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ndikimet", raport i OJQ-ve FIQ-it thekson se edhe pse kandidatët që nuk e kalojnë testin dhe kjo 

nënkuptuara se ata nuk ishin në gjendje për të riemërohen në pozita gjyqësore, ata ishin të lejuar të 

bëjnë punën e tyre deri në përfundim të riemërimit proces, i cili është konsideruar si një nga gabimet më 

të mëdha që dëmtuan seriozisht punën e gjyqësorit. I njëjti raport thekson se drejtuesit e Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës konsiderojnë se pasi nuk kalon testin e etikës, 

papërgjegjësisë i gjykatësve dhe prokurorëve është vërejtur ndërsa kompletimin e rasteve. Bazuar në 

raportin për punën e Prokurorive Publike 2010, rezulton se në mesin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që të 

dështuara për të kaluar testin e etikës, ka edhe ata që, pas përfundimit të procesit të riemërimit, 

dorëzuar një numër të madh të raporteve të pazgjidhura penale. Ndërkohë, gjyqtarët që nuk arritën të 

kalojnë këtë test dhe duke e ditur se ata më nuk do të riemërohen përdorur pozitën e tyre për të 

zgjidhur më shumë raste se sa normat e përcaktuara (OJQ FIQ, 2011). 

IV. 2. Dispozitat ligjore dhe organet që merren me korrupsionin midis 

magjistratëve 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka krijuar tetë komisione të përhershme: Komisioni Disiplinor, të Komisionit 

për Çështje Normative, Buxhet, Financa dhe Komisionin e Personelit Komisionit për vlerësimin e 

performancës së gjyqtarëve dhe Komisioni për Administrimin e Gjykatave. Përbëhet nga tre anëtarë, 

Komisioni Disiplinor të KGJK-së, është krijuar me qëllim për të filluar dhe për të zgjidhur shkeljet 

disiplinore të gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë në shkallë të parë dhe për të nxjerrë sanksione adekuate 

në rastet kur shkelja është e konfirmuar (Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 2012). 

Zyra e Prokurorit Disiplinor i shërben Këshillin Gjyqësor të Kosovës, si dhe të Këshillit Prokurorial të 

Kosovës. Përgjegjësitë e prokurorëve Disiplinore janë të lidhura me fillimin e hetimeve ndaj gjyqtarëve 

apo gjyqtarëve porotë në raste kur atje baza të arsyeshme për të besojnë se sjellja e papërshtatshme 

mund të ketë ndodhur dhe për të ofruar rekomandimet dhe prezantimet e provave në mbështetje të 

veprimit disiplinor për Komisionin Disiplinor. Website i Këshillit Gjyqësor të Kosovës ofron mundësinë 

për të shkarkuar aplikacionin ankesë kundër gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë. Kjo kërkesë është 

gjithashtu të arritshme për qytetarët të cilët mund të shkarkoni dhe të paraqesë ankesën në mënyrë 

elektronike, me postë apo edhe në prokurorinë disiplinor (Këshilli Gjyqësor i Kosovës). Gjatë 

gjashtëmujorit të parë të 2013, Zyra e Prokurorit disiplinor ka marrë 173 ankesat kundër gjyqtarëve 

(Kosova Sot, 2010). 

Gjatë rrjedhës së 2012 Komisioni disiplinor ka mbajtur 13 seanca disiplinore, ku ai ekzaminuar 34 

raporte në total dërguar nga Zyra e Prokurorit disiplinor (Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 2012). Rastet 

korruptive janë paraqitur në raportin e Agjencisë Antikorrupsion të Kosovës. Informacion mbi të cilat 

është hartuar raporti mbi korrupsionin janë mbledhur nga burimet e marra nga i Gjykatës, Prokurorisë, 

Policisë dhe rastet e iniciuara nga Agjencia Antikorrupsion vetë. Në këtë raport mund të shohim numrin 

e rasteve të paraqitura, rastet e zgjidhura dhe atyre që do të kalojnë në vitin e ardhshëm. Lëvizja FOL ka 

nisur edhe Platformën e saj të Statistikave kundër Korrupsionit, ku mund të krahasojnë statistikat nga 

një vit në tjetrin (OJQ Lëvizja FOL, 2013). 
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IV. 3 Kodi i etikës 
Kodi i etikës për sjelljen profesionale të gjyqtarëve, gjyqtarët porotë, prokurorëve, si dhe kodi i etikës 

për anëtarët e KGJK-së mund të edhe të gjenden në faqen e internetit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

(Këshilli Gjyqësor i Kosovës). 

IV.4 Këshilli Prokurorial i Kosovës 
Ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës, e cila hyri në fuqi më 01 janar 2011, shënon ndarjen ndërmjet 

KGJK-së dhe KPK-së, ku e para një merret me rastet e lidhura me gjyqtarë, ndërsa marrëveshjet e fundit 

vetëm me rastet e lidhura me prokurorët. TMK-ja është institucion plotësisht i pavarur i ngarkuar me 

sigurimin e një sistemi të pavarur, profesional dhe të paanshëm prokurorial. Për të arritur këtë qëllim, 

TMK-ja është përgjegjës për rekrutimin dhe propozimin për emërimin, trajnimin, vlerësimin, disiplinimin, 

transferimin, shkarkimin dhe promovimin e prokurorëve, si dhe për administrimin e prokurorive në tërë 

Kosovën. Për më tepër, TMK-ja do të zhvillojnë politika për të luftuar me efikasitet krimin, projekt 

statistikat dhe raportin e Kuvendit për punën e Prokurorit të Shtetit (Ministria e Integrimit Evropian, 

2012). 

IV. 5 Prokurorët kundër Korrupsionit 
Në Zyrën e Prokurorit të Shtetit ekziston i ashtuquajturi "Grupi i Prokurorëve kundër Korrupsionit 'me 

prokurorët, komunal dhe të qarkut që janë të caktuar për të hetuar dhe ndjekur penalisht rastet e 

korrupsionit. Grupi ka një karakter gjysmë-formal dhe takohet rregullisht për të diskutuar gjendjen e 

përgjithshme të rasteve të korrupsionit në prokurorinë por qëllimi i tij kryesor është të lehtësojë 

komunikimin ndërmjet Policisë dhe Prokurorëve. 

Task Forca Anti-korrupsion e cila është pjesë e Prokurorisë Speciale dhe kjo është mekanizmi kryesor në 

luftën kundër korrupsionit. Ajo është e përbërë nga pesë lokal dhe tre prokurorë ndërkombëtarë, të cilët 

janë mbështetur nga tridhjetë policë dhe pesë ekspertë financiarë. Pikat e forta të këtij institucioni është 

se ai është institucioni i vetëm në majat e Kosovës të specializuar dhe të përkushtuar në luftën kundër 

korrupsionit, prokurorët që punojnë në këtë task forcë paguhen më e lartë se prokurori shtetëror. Grupi 

i punës gëzon mbështetje të plotë nga qeveria, gjyqësori dhe parlamenti. Në 2011 task force marrë 130 

mijë euro në bonuse, përveç pagave të tyre dhe përfitimeve të tjera. Dobësia kryesore e kësaj detyre 

është shumë proces që e krijoi atë (Ministria e Integrimit Evropian, 2012). Si për çdo iniciativë tjetër të 

politikës, vendimi për të krijuar grupin e punës nuk ishte i bazuar në hulumtimet që do të përfundojë 

nevojën për një mekanizëm të ri anti-korrupsion. Grupi i punës nuk duhet të veprojë nën ombrellën e 

Prokurorisë Speciale, pasi kjo dëmton kapacitetin ligjor të grupit të punës (Ministria e Integrimit 

Evropian, 2012) 
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Rekomandime 
 

- Të paktën 8 anëtarë zgjidhen nga kolegët e tyre brenda gjyqësorit 

- Këshilli Gjyqësor në përbërjen e tij nuk ka Kryetarët e gjykatave ose të paktën nëse i zgjedhur ata 

vendosin ose një ose funksion tjetër ata duan të qëndrojnë 

- Këshilli në përbërjen e tij nuk është i dominuar nga gjyqtarët e nivelit të lartë, por ka përfaqësimin 

gjerë të gjyqtarëve nga të gjitha instancat e gjykatave 

- Krijimi i mekanizmave për përcjelljen e progresit dhe mbledhjen e të dhënave në luftën kundër 

korrupsionit 
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V. Korrupsioni dhe ekonomia 
Ky kapitull do të analizojë mënyrën se si korrupsioni ndikon në ekonominë e Kosovës, duke i analizuar 

implikimet për ambientin e biznesit, shpenzimet e të hyrave qeveritare, paanshmërinë gjatë dhënies së 

kontratave dhe shpërndarjes së benefiteve. Ky kapitull po ashtu do të shqyrtojë studimet mbi ndikimin e 

korrupsionit në ambientin e biznesit, do të përshkruajë përbërjen e buxhetit dhe mënyrën se si ndikon 

në probabilitetin e korrupsionit, rrjedhimisht në ekonomi, dhe do të vlerësojë procesin e prokurimit 

publik dhe efektin e tij në korrupsion. 

V.1. Ndikimi i korrupsionit qeveritar në biznes 
Korrupsioni ka efekt shkatërrues në klimën e biznesit. Përderisa disa përmendin efektet pozitive si 

shmangien e burokracisë dhe rregulloreve, korrupsioni krijon një fushë-lojë të pabarabartë për bizneset, 

që do të thotë që jo vetëm që e dëmton buxhetin, por krijon pasiguri biznesore dhe në mënyrë që të 

kenë sukses, i bën ato të varura nga rrjetet jo-legjitime me zyrtarë publikë. Interesi i publikut është i 

shkuar, pasi që bizneset shtyhen drejt praktikave jo-legjitime dhe nuk janë më të shqetësuara për ti 

tejkaluar konkurrentët në vlerën e mallrave dhe shërbimeve të tyre, por në aftësinë e tyre për të fituar 

në kurriz të taksa paguesve.  

Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogë dhe Krim (UNODC, 2013, p. 4) ka realizuar një anketë lidhur me 

efektin e ryshfetit dhe formave të tjera të korrupsionit në ndërmarrje të lira, dhe ka gjetur se “prej të 

gjitha bizneseve të cilat kanë pasur kontakt me zyrtarë publik 12 muaj para anketës, 3.2 përqind i kanë 

paguar ryshfet zyrtarit publik”. Ky numër mund të jetë shumë më pak i deklaruar sepse siç ndodh 

gjithmonë me matjen e aktiviteteve ilegale, të anketuarit ngurrojnë të përgjigjen sinqerisht. Një 

statistikë e rëndësishme që shpjegon se si korrupsioni ndikon tek bizneset, është se pse bizneset 

vendosin të paguajnë ryshfet. Sipas studimit të  UNODC-së, përgjigja më e shpeshtë (28.4%) është 

“pranimi i informacionit apo trajtimit më të mirë”. Me fjalë të tjera ka presione të konkurrencës dhe 

zyrtarët publik kanë krijuar një ambient të tillë në të cilin bizneset ndihen të obliguara që të mbajnë 

raporte të mira në mënyrë që të mbijetojnë/kenë sukses. Sa i përket asaj se si korrupsioni e dekurajon 

aktivitetin biznesor, “rreth 3.3 përqind të përfaqësuesve biznesorë kanë vendosur që mos të bëjnë 

investim të madh 12 muaj para anketës, për shkak të frigës së pagesës së ryshfetit për të marrur lejet 

apo shërbimet e kërkuara” (ibid. p. 6). Ky rast ndodh në veçanti tek bizneset e vogla.  

Kosova ka përmirësuar pozitën në klasifikimin e listës së Të Bërit Biznes, të Bankës Botërore (Raporti: Të 

Bërit Biznes 2013). Kosova ka lëvizur nga pozita e 96-të në të 86-të, 10 pikë ndryshim në klasifikim, të 

cilën disa e interpretojnë jo domosdo si ndryshim sipas të cilit Kosova është bërë vend më i favorshëm 

për të bërë biznes, por vetëm pak më i pafavorshëm. Progresi më i madh është arritur në kategorinë e 

Startimit të një Biznesi. Në këtë kategori, Kosova ka lëvizur nga pozita e 126-të në të 100-tën, për shkak 

të rënies në numrin e procedurave, kohës, dhe kostos së regjistrimit të biznesit. Megjithatë, çështja e 

korrupsionit nuk ka qenë veçori e dalluar e kësaj kategorie, prandaj heqja e burokracisë nuk bën shumë 

në frenimin e korrupsionit. Progres i madh i ndërlidhur me raste korruptive dhe të ambientit të të bërit 

biznes, është arrirë në kategorinë që ka të bëjë me lejet e ndërtimit. Burokracia në lejet e ndërtimit, ka 

çuar në aq shumë korrupsion, saqë çdokush që është asocuar me këto aktivitete, është perceptuar si 
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shumë i korruptuar dhe përgjegjës për degradimin e planifikimit hapësinor, sidomos në kryeqytet. Është 

e diskutueshme nëse heqja e burokracisë do të ketë efekt pozitiv; megjithatë, shkurtimin e kohës dhe 

bërjen e procesit të marrjes së lejes së ndërtimit më të efektshëm, me siguri do ta ndihmojë ambientin e 

biznesit.  

Një ndryshim tjetër i madh është bërë në kategorinë e Regjistrimit të Pronës. Kontestet pronësore në 

Kosovë kanë pasur një efekt shkatërrues në ekonomi, posaçërisht në shtyrjen e normave të interesit, 

pasi që bankat marrin më shumë rreziqe përsipër për shkak të paqartësisë rreth asaj se kush zotëron 

çka. Kosova është ngritur 17 vende në klasifikim në kategorinë e regjistrimit të pronës. 

Instituti Riinvest, në vitin 2013 ka realizuar një studim rreth ekonomisë informale, studim ky i cili gjen se 

bizneset në mesatare raportojnë vetëm 65.6 përqind të shitjeve për arsye tatimi (Instituti Riinvest 2013). 

Kjo nënkupton shkallë të evazionit 34.4 përqind. Studimi ka gjetur faktorë institucional si morali fiskal, 

besimi në institucione, dhe kostoja e përputhjes, si shkaktarë kryesorë të informalitetit. Faktorin e 

besimit në institucione, e gjejmë të jetë statistikisht e rëndësishme 95% në nivel të besimit. 

Mospërputhshmëria mes asaj se çka paguajnë bizneset në formë taksash dhe çka marrin në formë të 

mallrave dhe shërbimeve publike, mospërputhshmëri e cila më së shumti shpjegohet nga korrupsioni, si 

arsyeja për një përqindje aq të lartë të informalitetit.  

Korrupsioni qeveritar, dhe dobësisë lidhur me praktikat korruptive, janë pengesë për të bërë biznes. Në 

Kosovë situata po përmirësohet me ndihmën e institucioneve ndërkombëtare, megjithatë duke pasur 

parasysh hisen e sektorit publik në ekonomi (e shpjeguar në kapitullin e ardhshëm), sistemi është ende 

shumë i ndjeshëm. Korrupsioni nuk do të jetë barrierë aq e rëndësishme ndaj bizneseve atëherë kur 

konsumi vendor privat dhe eksportet ngritën, dhe kur bizneset mbështeten më pak në kontrata publike. 

V.2. Shpenzimet buxhetore qeveritare dhe rishpërndarja 
Çështja kryesore në analizimin e buxhetit të qeverisë së Kosovës është disponueshmëria e të dhënave. 

Së pari, të dhënat nuk publikohen në forma tabelash. Raportet vjetore publikohen vetëm në forma 

përmbledhjesh PDF. Këto çështje e bëjnë të vështirë punën e hulumtuesve të pavarur që të realizojnë 

studime. Ligji për Qasje në Informata është zbatuar, megjithatë të dhënat duhen të kërkohen përmes 

email-it, dhe shpesh mbetet në duart e personave zyrtar nëse vendosin të ti japin të dhënat, si dhe sa 

shpejt dhe në çfarë forme e bëjnë atë. Ndryshimet buxhetore janë të zakonshme. Prej 2008-tës, kanë 

ndodhur tri ndryshime buxhetore gjatë vitit të implementimit.  

Shpenzimet kapitale janë ngritur në mënyrë progresive prej 2008-tës (Figura 1) prej 347.1 milion EUR në 

2008-tën, deri në 621 milion EUR në 2013. Megjithatë, kjo ngritje nuk reflekton domosdoshmërish 

qëllimin e qeverisë për të zhvendosur shpenzimet drejt mjeteve kapitale, por për arsye se shpenzimet 

totale janë ngritur po ashtu gjatë këtyre viteve. Kështu që, në terma relativ, shpenzimet kapitale 

përbëjnë rreth 38% të shpenzimeve total në mesatare, me një variacion të vogël përgjatë viteve. Një gjë 

me rëndësi që duhet përmendur është autostrada e parë e madhe funksionale, e shtrirë përgjatë 

Kosovës. “Kontrata për ndërtimin e Autostradës Morinë-Merdare e vetme, përbënte rreth 18 përqind të 

vlerës total të kontratave të nënshkruara në 2010-tën, ndërsa në 2011-tën përbënte rreth 30 përqind” 
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(Instituti RIINVEST, 2012). Ky projekt përbën një pjesë aq të madhe të shpenzimeve totale publike në 

vitet e fundit, dhe akuzat për korrupsion janë të shumta, megjithatë asnjë hetim institucional nuk është 

bërë.   

 

Komunat vazhdojnë të varen nga grantet qeveritare në vend se të financohen nga fondet vetanake. 

Sipas raportit të Auditorit Gjeneral për vitin 2012: 

Shpenzimet totale të komunave për vitin 2012 kanë qenë: €367,296,565 , ose 25% e 

shpenzimeve totale KB. Gjatë vitit 2012, Komunat kanë mbledhur €59,447,721 të ardhura nga 

burime vetanake, e cila përbën vetëm 15% të vlerës së përgjithshme të financimit të Komunave, 

por e cila shënon një rritje prej 6.8% krahasuar me vitin 2011. Buxheti final i Komunave është 

shpenzuar në nivel mesatar prej 89%. (Office of the Auditor General, 2012) 

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave (Figura 2), përqindja e të hyrave vetanake komunale ndaj 

shpenzimeve totale ka qenë e qëndrueshme në 14 deri 18 përqind. Kjo përqindje tregon varësinë e 

komunave nga të hyrat e qeverisë qëndrore. Përgjatë zgjedhjeve komunale, çështja e premtimeve për 

shpërndarjen e të hyrave qeveritare ndaj komunave të cilat do të udhëhiqen nga partia në pushtet, 

mbetet çështje që krijon shumë hapësirë për debat. 
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Transferet sociale po ashtu kanë shënuar ngritje të konsiderueshme prej 2009-tës, dhe priten të ngriten 

edhe më shumë, në terme relative dhe absolute (Figura 3). Në figurën 3, diferenca mes subvencioneve 

dhe transfereve, dhe transfereve sociale paraqet subvencionet për Ndërmarrjet Publike. Siç mund ta 

shohim, diferenca po zvogëlohet pasi që ka më pak ndërmarrje të tilla për subvencionim për shkak të 

privatizimit, dhe të tjerat që po presin të privatizohen. Ndërmarrjet Publike kanë një burim të madh të 

korrupsionit.     

Pothuajse 60 përqind e transfereve totale Sociale (176 milion prej totalit prej 299 milionëve) shkojnë për 

Pensione. Kosova kishte një skemë pensionesh “Pay as You Go” para luftës, kështu që pensionistët nuk 

kanë kontribuar në llogaritë e tyre. Veteranët e luftës janë ndër përfituesit kryesorë (rreth 20 përqind të 

Pensioneve Totale). Rreth 10 përqind të transfereve sociale, shpenzohen në Skema Ndihmëse Sociale 

dhe Shërbime Sociale. Një pjesë e mirë shkon për televizionin kombëtar, dhe ende fatkeqësisht pjesë 

shume të vogla ndahen për Bujqësi, Pylltari apo Sport dhe Rini. 
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Përbërja e shpenzimeve publike dhe shpërndarja e tyre ka implikime të mëdha jo vetëm për 

shpërndarjen efikase dhe korrekte të fondeve publike, por po ashtu për rreziqet dhe dobësitë e 

praktikave korruptive. Kontratat e mëdha me numër të vogël të kompanive, lënë shumë dyshime për 

praktika korruptive. Një çështje me zgjidhje të lehtë për publikun është ofrimi i të dhënave për 

shpenzime në Excel apo platforma online. Kjo çështje është avokuar por nuk është zgjidhur asnjë herë.   

V.3. Prokurimi Publik dhe Korrupsioni 
Prokurimi Publik dërgon fondet publike prapë në sektorin privat, dhe procesi ëshë shumë i ndjeshëm 

ndaj korrupsionit. Prokurimi Publik në Kosovë është i rregulluar përmes Trupit Shqyrtues të Prokurimit 

Publik. Sipas Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) vlera vjetore e kontratave publike në 

Kosovë sillet rreth 800€ milion (RIINVEST Institute, 2012). Bizneset në Kosovë e marrin si të kryer 

çështjen se fitimi i kontratave publike vjen si rezultat i disa favore jo formale ndaj zyrtarëve të fuqishëm 

në dhënien e kontratave për autoritetet kontraktuale. 

Një çështje për shqetësim është se gjatë kohë së shkrimit, Trupi Shqyrtues i Prokurimi ende nuk ka bord 

të plotë. Kuvendi ende nuk ka caktuar askënd në pozitën e lirë dhe apelet po mbesin të pa adresuara.  

Raporti i Progresit i Komisionit Evropian për vitin 2013, përmbledh korrupsionin në prokurimin publik në 

Kosovë: 

Në gjykimet e nivelit të lartë në të cilat janë të përfshirë gjyqtarët dhe prokurorët e EULEX-it, 

nëntë persona janë shpallur fajtor akuza të ndërlidhura me korrupsion në prokurim. EULEX-i ka 

disa hetime të vazhdueshme në raste korruptive të ndërlidhura me prokurimin publik. 

Korrupsioni në prokurimin publik është një çështje që po përsëritet dhe perceptimi për 

transparencën dhe korrektësinë e prokurimit publik, është përkeqësuar. (European Commision, 

2013)  

15.00%
16.00%
17.00%
18.00%
19.00%
20.00%
21.00%
22.00%
23.00%
24.00%

150
170
190
210
230
250
270
290
310
330

Figura 3. Transferet sociale (në miliona EUR), 
subvencionet dhe transferet relative ndaj shpenzimeve 

totale (në përqindje) 

Social Transfers

Subsidies and
Transfers/Total
Spending

Social Transfers/Total
Spending



 

 

THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION 
The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of 

the European Commission 

 
 

42 

Ka pasur shumë raste të korrupsionit në Kosovë të cilat kanë tërhequr vëmendjen e publikut dhe madje 

të vendimeve të gjykatave kundër tyre. Një prej rasteve kryesore është ai i ish-Ministrit të Transportit 

dhe Post-Telekomunikacionit (MTPT) z. Fatmir Limaj, dhe disa pjesëtarëve të stafit të tij. “EULEX-i ka 

qenë duke e hetuar Limajn prej Prillit të vitit 2010, kur policia bastisi Ministrinë e Transportit dhe pronën 

e zotit Limaj në Prishtinë, si pjesë e hetimit kundër korrupsionit e ndërlidhur me tenderët e rrugëve të 

lëshuar mes viteve 2007 dhe 2009” (Balkan Insight, 2012). Bastisja publike në 2010 ishte pikë historike, 

pasi që ishte hera e parë që një figurë e profilit të lartë ishte sjellë në një pozitë të tillë, pasi që më parë 

mendoheshin si të paprekshëm, madje edhe nga ligji. Megjithatë, duke i deleguar disa pjesë të fuqisë 

juridike Misionit të Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit, Kosova ishte në gjendje që të thejë këtë 

barrierë dhe madje të nxisë luftë më të ashpër ndaj korrupsionit në nivelet më të larta. U deshën vite 

pas bastisjes që të përgatitej rasti kundër tij, dhe nuk kishte prova të mjaftueshme për të sjellë një 

vendim kundër tij. 

Një rast tjetër i dalluar, ka qenë ai i kryetarit të Komunës së Prizrenit, qytetit të dytë më të madh në 

Kosovë (BIRN, 2013). Kryetari “Muja dhe të tjerët ishin akuzuar për keqpërdorim të pronave komunale 

të cilat menaxhoheshin nga Agjencia Kosovare e Privatizimit” (Balkan Neës Agency, 2014). Në këtë rast 

është marrë një dënim kundër Kryetarit. Rasti morri vëmendje të hatashme pasi që ishte hera e parë që 

një dënim ishte marrë kundër dikujt të deklaruar si “peshk i madh”. Keqpërdorimi i pozitës prej liderëve 

lokalë është diçka për cilën është përfolur shumë. Megjithatë, duke pasur parasysh fuqinë politike të 

strukturuar në Kosovë, e cila në masë të madhe bazohet në fuqinë që kanë lojtarët politikë në rajone të 

caktuara, është e vështirë që të ngritën akuzat.  

Dobësitë në prokurimin publik janë ndër çështjet më të debatueshme në çështjet e korrupsionit. 

Kosova, momentalisht është në procesin e implementimit të prokurimit elektronik përmes donacionit të 

Bankës Botërore. Trupi Shqyrtues i Prokurimit duhet të konsolidohet. Organizatat e Shoqërisë Civile 

luajnë rolin e tyre në monitorimin e proceseve të prokurimit publik, sidomos për kontratat e mëdha; 

qeveria arrin që ti nënshtrohet ligjit për mbajtjen e transparencës. Rastet e korrupsionit zakonisht 

mbeten vetëm në gazeta përmes përfoljeve për përqindjet që bizneset duhet ti paguajnë si ryshfet në 

mënyrë që të sigurojnë kontrata publike. 

V.4. Kontrolli Publik dhe Organet e Pajtueshmërisë 
Trupat kontrolluese në Kosovë publikojnë raporte të cilat nuk sjellin informata shumë të dobishme, të 

cilat përmbajnë statistika që nuk janë shumë përshkruese për natyrën e çështjes, por për më tepër 

përmbajnë informata sipërfaqësore si numri i rasteve të apeluara për, të zgjidhura ose të pa-zgjidhura 

dhe të tilla. Institucionet vonohen në publikimet e raporteve të tyre, ku disa prej raporteve të tyre të 

fundit të publikuara datojnë prej disa vitesh. 

Doganat shihen në Kosovë si një prej institucioneve me nivelin më të lartë të korrupsionit pasi që pjesa 

më e madhe të hyrave të buxhetit, mblidhen në pika kufitare si pasojë e deficitit enorm tregtar të 

Kosovës. Ky besim nxitet nga mos përputhshmëria e stilit të jetesës dhe të ardhurave të doganierëve. 

Raporti i fundit vjetor i Agjencionit të Doganave thotë se 71 raste janë shqyrtuar për nën-vlerësim, 
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kontrabandë dhe evazion fiskal, 1052 kundërvajtje doganore, dhe 49 raste të mallrave të cilat i shkelin të 

drejtat e pronësisë intelektuale (Agjencioni Doganor i Kosovës, 2011). Raporti thotë se gjatë periudhës 

raportuese, janë iniciuar 29 raste disiplinore ndaj oficerëve Doganorë, 15 raste janë duke u hetuar në 

gjykata, disa ‘përkeqësime’, transferime në detyra tjera, trajnime të detyrueshme dhe të tjera, duke 

ngritur numrin total në 90 raste të nënshtruara ndaj veprime disiplinore. Raporti është i mangët për nga 

informatat, madje i pa qartë disa herë. 

Administrata Tatimore e Kosovës po ashtu nuk shihet gjithmonë në sy të mirë, pasi që akuzat për 

korrupsion dhe perceptimi publik për zyrtarë të korruptuar në mbledhjet e taksave janë gjithmonë të 

pranishme. Studimi i Institutit Riinvest tregon se informaliteti në Kosovë është i lartë dhe bizneset 

besojnë që lehtësia e korruptimit të zyrtarëve të Administratës Tatimore është njëri ndër faktorët 

kontribuues (Instituti RIINVEST, 2013). Raporti vjetor i Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) thotë 

që: 

Zyra për Standarde Profesionale ka shqyrtuar dhe hetuar rastet e ndërlidhura të personelit të 

ATK-së lidhur me shkeljen e rregulloreve vendosura nga ATK, korrupsionit dhe të gjitha shkeljeve 

tjera të sjelljes, të cilat janë prezantuar në total nëntëmbëdhjetë (19) raste për hetim, Prej të 

cilave dy (2) raste nuk kanë pasur bazë hetimi, pesëmbëdhjetë (15) raste janë mbyllur dhe dy (2) 

raste janë duke u hetuar. (Administrata Tatimore e Kosovës, 2010)  

Raporti vjetor i inspektoratit siguron vetëm statistika nga rastet e shqyrtuara por jo edhe informata 

specifike. Kontrolli publik dhe trupat e pajtueshmërisë në Kosovë, janë shumë të paqartë dhe raportet e 

tyre në shumë raste janë të mbushura më shumë me informata rreth takimeve dhe agjendave të 

drejtuesve të tyre të lartë, sesa me informata aktuale lidhur me operacionet e tyre. 

 

Rekomandimet 
Reformat ende nevojiten në mënyrë që sektori publik të mbështes rritjen e sektorit privat, e cila është 

mënyra e vetme e rritjes së qëndrueshme. Së pari duhet të vazhdojë heqja e procedurave të 

panevojshme burokratike, edhe pse siç është raportuar në raportin e Të Bërit Biznes mjaft progres është 

bërë. Burokracia interpretohet në dobësi të korrupsionit dhe irriton investitorët. Së dyti, strategjia e 

luftimit të ekonomisë informale duhet të implementohet pasi që praktikat jo formale krijojnë një cikël të 

dëmshëm dhe të pa drejtë në të bërit biznes, mos besim në institucione publike, rrjedhimisht praktika jo 

formale.  

Shpenzimet publike duhet të përbëhen nga projekte më të vogla ose duhet të përfshihet një numër më i 

madh i kompanive në projekte të mëdha. Kjo jo vetëm që do ti vështirësonte praktikat korruptive, por 

po ashtu do të nxiste konkurrencën dhe nuk do ti jepte shumë fuqi një grupi të vogël kompanish. Sektori 

i biznesit tashmë veçse është shumë i koncentruar në numër të vogël biznesesh. Sistemi i prokurimi 

publik do të bëhej më transparent përmes prokurimit elektronik dhe konsolidimit të Trupit Shqyrtues të 

Prokurimit. Legjislatura e re, dytësore, për prokurimin publik është duke u ndryshuar.  
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VI. Shoqëria civile në Anti-korrupsion 
Kjo pjesë e raportit do të shqyrtojë praktikën e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë në fushën e 

anti-korrupsionit 

VI. 1. Vështrim i sektorit 
Liria e asociimit është një e drejtë kushtetuese, e garantuar nga neni 44 i Kushtetutës së Kosovës dhe të 

përcaktuara në Ligjin 04 / L-57 për Lirinë e Asociimit në OJQ. Forma ligjore për të cilën kjo liri është 

zgjatur përfshin shoqata dhe fondacione (si për Ligjin për OJQ-të), si dhe sindikatat, partitë politike, 

shoqatat e punëdhënësve, komunitetet fetare, etj, të cilat janë të rregulluara me ligje përkatëse. 

Megjithatë, nuk ekzistojnë dispozita ligjore për themelimin e kompanive jofitimprurëse. Shoqatat mund 

të krijohet nga të paktën tre persona fizikë ose juridikë, ndërsa fondacionet mund të themelohen nga 

një person apo një testament (KCSF, 2013). 

Aktivitetet e shoqërisë civile në Kosovë mund të ndiqet në dekada, iniciativat e para moderne dhe OJQ-

të u shfaq në Kosovë në fund të viteve 1980 dhe fillim të viteve 1990, pas rënies së komunizmit në 

Evropën Qendrore dhe Lindore që u ndjek nga një mënyrë e re të shtypjes politike dhe jetës paralele në 

Kosovë. Për shkak të situatës në Kosovë, shoqëria civile është zhvilluar si pjesë e rëndësishme e një 

sistemi paralel dhe rezistencës civile kundër regjimit serb. Një sistem i tillë ishte i nevojshëm për të 

plotësuar nevojat bazë të mbijetesës së popullsisë së saj jo-serbe. Ndihma humanitare, kujdesi 

shëndetësor dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut ofruar nga lëvizjet e ndryshme civile u mbështet 

fuqimisht nga shoqëria në përgjithësi dhe i informuar aktivitetet më të rëndësishme të shoqërisë civile 

(Forum 2015) 

Gjatë viteve 90, organizatë humanitare Nënë Tereza dha ndihmë humanitare si brenda dhe jashtë 

Kosovës. Për më tepër, kjo organizatë e ka krijuar një sistem për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për 

të varfërit kudo në Kosovë. Më shumë se 7200 vullnetarë u përfshinë në mënyrë aktive në këtë iniciativë 

përmes 44 degëve dhe 636 nëndegëve. Në vitin 1999, numri i përfituesve të Shoqatës Nënë Tereza arriti 

721.000. Besimi dhe mbështetja e popullsisë ishte i jashtëzakonshëm. Në 1997, më shumë se 13.000 

fëmijë të lindur në klinikën e lindjes u hap në Prishtinë nga Shoqata (Forum 2015). 

Fundi i luftës dhe intervenimit të NATO-s, vendosja e Misionit të Administratës së Përkohshme të 

Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes (IPVQ) 

në 1999 ishin pika kthese për zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë civile në Kosovë. Në këtë kohë, 

nevojat e mëdha për ndihmë emergjente, rindërtimit dhe pajtimit transformuar aktivitete ndëretnike të 

shoqërisë civile si ajo përshtatet me realitetin e ri. Mbështetje e madhe financiare dhe teknike nga 

donatorët ndërkombëtarë duhet të modernizojë fondet ndërkombëtare alokuara në Kosovë rezultuar në 

një rritje të OJQ-ve, e cila nuk ishte e shoqëruar detyrimisht nga shfaqjet e përmirësuar. Fondet e 

"lehtësisht të arritshme", të kombinuara me donacion i huaj varësisë, pa OJQ në rritjen e numrit të 

donatorit të orientuar dhe "pasiv" 

OJQ-të, aktive vetëm kur fondet ishin në dispozicion. Prej më shumë se 7000 OJQ të regjistruara në 

2013, është vlerësuar se më pak se 10% janë aktive ose pjesërisht aktiv. Që nga Ligji për OJQ-të nuk kanë 
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asnjë dispozitë për çregjistrimin e OJQ-ve, numri i OJQ-ve të regjistruara ka vazhduar të rritet që nga 

1999 (Forumi 2015). 

Sipas Kombeve të Freedom House në Tranzicion, zhvillimi i shoqërisë civile të Kosovës kishte pesë faza. 

Faza e parë filloi në vitin 1989 si një përgjigje të konkursit kushtetues mbi autonominë, kur organizata e 

parë e fokusuar në të drejtat e njeriut dhe bamirësi. Faza e dytë erdhi në 1995 me ngritjen e disa think-

tanks dhe një punë në zgjerimin e organizatave humanitare të grave. Faza e tretë është periudha 

menjëherë pas 1999, kur për shkak të burimeve të pafundme nga donatorët ndërkombëtarë, sektorin e 

OJQ. Si paratë e donatorëve filluan të fazën e nga dhe u ridrejtuar drejt situatave të reja të krizës, sektori 

i OJQ-ve të Kosovës u përball me një nga sfidat e saj të mëdha. Kjo periudhë shënon fazën e katërt në 

zhvillimin e shoqërisë civile, kur OJQ-ve kishte për profesionalizimin dhe luftuan për qëndrueshmërinë 

financiare. Në ditët e sotme, shoqëria civile e Kosovës ka hyrë në fazën e saj të maturimit, ku organizatat 

e shoqërisë civile janë duke u bërë më të vendosur dhe janë të specializuar në fusha tematike, duke 

reflektuar maturi dhe profesionalizëm (Sadiku, 2010). 

VI.1.1 Qeveri - OJQ 
MiM ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile në 2007 dhe një proces të gjatë të hartimit të dokumentit, 

një Strategjia Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile është miratuar në korrik 2013. Kjo 

strategji përfshin objektiva dhe masa strategjike, si dhe një plan specifik veprimi me përkufizimin e 

përgjegjësitë. Edhe pse plani i veprimit përfshin kostot e vlerësuara për secilin nga të aktiviteteve të 

planifikuara, deri tani nuk ka asnjë buxheti i ndarë për zbatimin e tij. Si strategjia dhe plani i veprimit 

janë zhvilluar dhe hartuar bashkërisht, me shoqërinë civile duke ofruar më të madhe të ekspertizës në 

këtë proces. Procesi i hartimit të përfshirë shumë OJQ nga fusha të ndryshme të interesit. Zbatimi i kësaj 

strategjie ende nuk ka filluar, me vetëm mekanizmat e zbatimit të qenë në procesin e projektimit. Si 

rezultat, ai është ende herët për të treguar ndonjë përmirësim që buron nga kjo Strategji. Është 

planifikuar që kjo Strategji do të monitorohet vazhdimisht nga të dyja palët, si dhe për vlerësimin 

periodik dhe rishikimin do të zhvillohet. Deri tani, duke përfshirë edhe procesin e hartimit të Strategjisë, 

shumica e të dhënave janë mbledhur dhe dhënë nga OJQ-të. Kohët e fundit, Kuvendi i Kosovës dhe një 

numër i OJQ-ve ka nisur hartimin e një deklarate nga ana e Kuvendit e cila do të njohë rolin e sektorit 

dhe të planifikuar një sërë masash për përmirësimin e bashkëpunimit dhe mbështetjen e shoqërisë civile 

(KCSF, 2013). 

VI. 2. Organizatat e shoqërisë civile në anti-korrupsion  
Në fushën e anti-korrupsionit, sektori është shënuar me disa organizata të cilat janë shumë të 

pranishme në publik. Këto organizata kanë tendencë të specializuar në mjete të ndryshme në vend se 

aspekte të ndryshme të korrupsionit. Pra, do të gjeni të njëjtën organizatë që merret me çdo gjë nga 

transparencën e buxhetit të korrupsionit të nivelit të lartë, e cila e vë një tendosje shtesë në këto 

organizata mjaft të vogla. Megjithatë, disa analistë argumentojnë se organizatat e shoqërisë civile mund 

të ndahen në dy grupe kryesore: të organizatave që merren me transparencë institucionale, të tilla si 

Instituti Demokratik i Kosovës (kapitulli i Transparency International në Kosovë) dhe Nisma e të Rinjve 

për të Drejtat e Njeriut e cila monitoron zbatimin e legjislacionit , kryesisht ligji për qasje në dokumente 
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zyrtare. Grupi i dytë merret me korrupsion të lartë të nivelit, ku dy organizatat e kanë bërë kontribut të 

konsiderueshëm: ÇOHU dhe Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë i Kosovës (BIRN). ÇOHU mbështetet më shumë 

në avokim; ndërkohë, BIRN përdor kryesisht emërtimin dhe “shaming”. Ajo kombinon raportimin 

investigativ me monitorimin e shërbimit publik, dhe, përmes shfaqjes së saj Jeta n'Kosove (Jeta në 

Kosovë) mobilizon opinionin publik duke abuzimeve të transmetimit të gjetura përmes projektit të saj të 

monitorimit (në mesin e temave të tjera) (Sadiku, 2010). 

Duke qenë shfaqje e dytë më të shikuara në Kosovë, Jeta n'Kosove jep BIRN një avantazh krahasues në 

ngritjen e vetëdijes publike. Midis çështjeve të tjera, Cohu! Ka luajtur një rol vendimtar në rritjen e 

transparencës dhe inicimin e debatit publik mbi projektin e pushtet-bimore multi-miliardë. Ajo ka nisur 

një fushatë intensive Media paraqitjet Publike dhe editoriale, shpërndarë fletushka informative në zonat 

e prekura, dhe vendosur bashkëpunim të ngushtë me organizata të tjera të shoqërisë civile. Organizatat 

e tjera puna e të cilëve kërkon vëmendje të veçantë janë Iniciativën për Progres (INPO), Syri i Vizionit, EC 

Ma Ndryshe, FOL etj EC Ma Ndryshe, Syri i Vizionit dhe INPO janë një organizatë bazë, duke vepruar si 

një ndërmjetës midis publikut dhe shtetit . Fol u rrit nga INPO dhe të fokusohet më shumë në nivel 

kombëtar. Fol është i njohur për përdorimin e tyre inovativ të mjeteve tradicionale (për shembull, 

protestat me elemente të performancës), edukimin e publikut dhe rritja e përfshirjes së qytetarëve në 

proceset e politikëbërjes (Sadiku, 2010). 

VI. 3 Ju lutem, përshkruani disa praktika më të mira kundër korrupsionit 
Kontributi më i dukshëm në fushën e anti-korrupsionit ka qenë në gjyqësor, ku monitoruesit nga BIRN-it 

kanë ndihmuar në zbulimin e një numër të rasteve korruptive. Sigurisht, një pjesë e suksesit të saj 

qëndron në i nxitur, prezantues i Jeta n'Kosove, Jeta Xharra. Xharra, është e njohur gjerësisht për pyetje 

të vështira dhe stimuluar debate të nxehta me zyrtarë të nivelit të lartë mbi tema të nxehta në Kosovë. 

Për më tepër, ajo ka kontribuar në edukimin e një brezi të ri të gazetarëve hetues lokale. Në kuadër të 

kësaj platforme, BIRN ka organizuar një seri të debateve publike në 23 komuna të Kosovës para 

zgjedhjeve lokale. Një pjesë e debatit të përfshirë pyetur kandidatët kryetar bashkie nëse ata kishin 

paguar faturat e tyre të shërbimeve dhe paraqitjen e provave nga kompanitë e shërbimeve. Shumë 

kandidatë, veçanërisht në fillim, gënjyer dhe janë poshtëruar në këtë mënyrë para një audience të gjerë 

të shikuesve / votuesve. Kjo është përtej mundësive të argumentojnë se metodat e tilla kanë ndikuar në 

rezultatet e zgjedhjeve; megjithatë, shfaqje ka thirrur një ndjenjë të llogaridhënies dhe përgjegjësisë në 

mesin e kandidatëve për poste publike. Një projekt i çoj deri në fund është realizuar në bashkëpunim me 

Institutin për Studime të Avancuara GAP, rishikimin shkallën në të cilën kryetarët e zgjedhur kanë 

mbajtur premtimet e tyre. 

Një tjetër projekt i cili ka marrë shumë vëmendjen e mediave është Shoqëria Civile për Parlament të 

Pastër. Projekti ishte modeluar në një projekt të ngjashëm në Rumani. Në krahasim me Shqipërinë, në 

Kosovë ky projekt ishte më e rëndësishme që nga zgjedhjet bëhen me lista të hapura. Qëllimi kryesor i 

projektit ishte për të krijuar parlamentin e lirë të individëve të përfshirë në krimin e organizuar apo 

veprimtari të tjera të paligjshme, duke studiuar të gjithë kandidatët për deputetë që vijnë nga gjashtë 

partitë më të mëdha politike. Zbatimi i projektit u bë nga një koalicion i organizatave të shoqërisë civile, 
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të udhëhequr nga Çohu !, në bashkëpunim me gazetarët hulumtues. Në raportin e tij të vlerësimit, ka 

theksuar se 13 prej kandidatëve që janë në listën e zezë nuk kanë hyrë në parlament. Duke argumentuar 

se kjo është një ndikim i drejtpërdrejtë i projektit është larg të vërtetës pasi që nuk ka dëshmi që 

sugjeron se këta kandidatë do të kishte hyrë në parlament. Megjithatë, projekti ka luajtur një rol të 

rëndësishëm në edukimin e publikut dhe krijimin e mekanizmave të ngjashme me ato që gjenden në 

demokracitë funksionale. 

Në 2012, Kuvendi i Kosovës miratoi një ligj të sponsorizuar nga Banka Qendrore e Kosovës dhe Ministria 

e Financave, e cila lejoi transformimin e OJQ-ve mikrofinanciare në kompanitë private, duke bërë të 

mundur transferimin e drejtpërdrejtë të pronësisë ndaj udhëheqësve të këtyre OJQ-ve. Pas reagimit të 

një koalicioni të OJQ-ve që kundërshtonte këtë transformim, në 2013 Gjykata Kushtetuese e shpalli të 

gjitha dispozitat që lidhen me transformimin jokushtetues (KCSF, 2013) 

VI.4 Partneritetet publik-privat anti-korrupsionit 
Ne nuk mund të gjenim ndonjë iniciativë nga partneriteti publik - privat anti-korrupsion. 

VI. 5 Korrupsioni brenda shoqërisë civile, organet që kanë të bëjnë me të 
Transparenca OJQ është i ulët, bordet janë kryesisht jo-operacional dhe një numër shumë i vogël i OJQ-

ve të publikojë emrat e anëtarëve të bordit ose të raporteve të tyre, edhe pse këto nuk janë të kërkuara 

nga ligji. Po kështu, OJQ-ve të Kosovës llogaridhënia është i ulët, kontaktet me organizatat bazë janë të 

ulëta dhe bordet ekzistojnë kryesisht në së donatorëve kërkesës. Sa për tani, çështja e vetë-rregullimit 

të aktiviteteve të OJQ-ve mbetet çështje e vullnetit të OJQ individit. Integriteti gjithashtu, ashtu si 

çështjen e transparencës dhe llogaridhënies, është më shumë i respektuar për shkak të kërkesave të 

donatorëve në rastet individuale sesa si një kërkesë ligjore apo një formë e vetë-organizimit të të gjithë 

sektorit të OJQ-ve, edhe pse disa nga OJQ-të të publikojnë raportet e tyre të auditimit financiare në 

faqet e tyre (KDI, 2011). 

Në përgjithësi, OJQ-të në Kosovë operojnë lirshëm pa ndërhyrje të pajustifikuar të shtetit në qeverisje 

dhe aktivitetet e tyre të brendshme. Kuadri ligjor ndalon autoritetet publike për të ndërhyrë në punën 

dhe aktivitetet e OJQ-ve dhe nuk ka raste të ndërhyrjes së drejtpërdrejtë të shtetit në çështjet e 

brendshme të OJQ-ve janë raportuar. Kërkesat e raportimit janë të dyfishta: raportimi për Administratën 

Tatimore për transaksionet e tyre financiare dhe të raportimit në Departamentin e Regjistrimit të OJQ-

ve për Organizatat e Përfitimit Publik. Kërkesat e raportimit për Administratën Tatimore janë identike 

me bizneset OJQ konsiderojnë këto kërkesa si jo në përputhje me natyrën specifike të punës së OJQ-ve. 

Në anën tjetër, raportimi i PBOs (231 PBOs në 2013) është edhe narrative dhe financiare, dhe PBOs me 

të ardhura prej më shumë se 100.000 EUR duhet të dorëzojë një raport të auditimit të jashtëm. Raporti 

narrativ megjithatë është i bazuar në templates të cilat nuk lejojnë informacionin e duhur dhe vlerësim 

të punës të përfituesit publik të OJQ-ve. Ligji 03 / L-196 për parandalimin e pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit ka pragje të ulëta të kontrollit për pagesën e OJQ-ve në krahasim me subjektet 

e tjera (KCSF, 2013): 
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Rekomandime 
- Kapaciteti i OJQ-ve duhet të rritet, për të kuptuar siç duhet nevojën për të qenë transparent dhe të 

përgjegjshëm 

- Kapacitetet e Administratës Tatimore të Kosovës duhet të rritet për të siç duhet kuptuar dhe adresuar 

natyrën specifike të punës së OJQ-ve 

- Donatorët dhe qeveria duhet krijuar një gjeti se do të mbështesë nismën antikorrupsion OJQ-të 
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VII. Bashkëpunimi Ndërkombëtar 
Donatorët e huaj dhe organizatat ndërkombëtare kanë qenë një faktor kyç në zhvillimin e përpjekjeve 

anti-korrupsion në vendet e Evropës Juglindore dhe në rajon në tërësi dhe ky kapitull shqyrton rezultatet 

e përfshirjes së tyre. 

VII. 1. Politika e konventave ndërkombëtare anti-korrupsion 
Kosova shpalli pavarësinë në shkurt të vitit 2008, por ky hap nuk është përkrahur nga të gjithë. Deri në 

fillim të 2013, 98 nga një total 193 vende anëtare të OKB-së (51 përqind) e kanë njohur pavarësinë e 

Kosovës, duke përfshirë 22 vende anëtare të BE. Çështja e statusit të pazgjidhur mbetet një pengesë 

kryesore për arritjen e pushtimit të objektivave të vendit të integrimit politik dhe zhvillimit socio-

ekonomik. Në mes të 2009, Kosova u bashkua Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Grupi i Bankës 

Botërore dhe 3,5 vjet më vonë ai u bashkua si një anëtare e plotë e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe 

Zhvillim (BERZH). Kandidatura e Kosovës për anëtarësim në BE është dhënë një perspektivë, pas 

Studimit të Fizibilitetit të Komisionit Evropian në tetor 2012, sipas të cilit nuk ka pasur pengesa ligjore që 

do të parandalojnë në BE nga hapja e negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit me BE-në 

(Banka Botërore). 

Kosova është një kandidat potencial për anëtarësim në BE, tani me një perspektivë të qartë në procesin 

e Stabilizim Asociimit (PSA). Në shkurt 2012 Marrëveshjet nga bisedimet e moderuar nga BE me Serbinë 

për Kosovës përfaqësim rajonal dhe menaxhimin e integruar të kufijve (fusnota) kanë mundësuar 

Komisionit Evropian (KE) për të vendosur marrëdhënie kontraktuale dhe, mbi këtë bazë, (i) të marrë 

hapat e para në SAP, duke filluar me studimin e fizibilitetit; dhe (ii) anëtarë paradhënie në Evropian 

institucione (financiare). BE-ja ka hapur dialogun e liberalizimit të vizave në janar të vitit 2012, me qëllim 

për të mundësuar udhëtimin pa viza në zonën Shengen. KE ka përsëritur angazhimin e saj për 

anëtarësim të plotë në BE pasi kushtet janë të plotësuar drejt integrimit monitorohet rregullisht 

nëpërmjet Raporteve vjetore të Progresit (Banka Botërore, 2012). 

Misioni i BE-së i përforcimit të ligjit (EULEX), i cili kryen disa funksione policore, gjyqësore, dhe 

funksionet doganore, dhe NATO - e udhëhequr forcën paqeruajtëse (KFOR), me më shumë se 6000 

ushtarë nga 30 vende, pritet të vazhdojë të luajë me rëndësi nëse gradualisht role në rënie në të 

ardhmen e parashikueshme. Objektivat kryesore e KFOR-it janë të (i) të sigurojë një ambient të qetë dhe 

të sigurt; (ii) ruajtjen e sigurisë në veri të Kosovës; dhe (iii) të mbikëqyrë Forcën e sapoformuar Sigurisë 

së Kosovës (Banka Botërore, 2012). 

Në bazë të strategjisë kundër korrupsionit 2012 - 2016: Harmonizimi i anti-korrupsion të Kosovës 

dispozitave ligjore me Konventën e OKB-së kundër Korrupsionit (UNCAC) dhe Këshillit të Evropës Civile 

dhe Konventës Penale për Korrupsionin është një prioritet për periudhën e ardhshme (Agjencia kundër 

Korrupsionit, 2012). 
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Kosova merr pjesë në një farë mase në aktivitetet ndërkombëtare anti-korrupsion për shkak të qasjes së 

kufizuar në instrumentet juridike ndërkombëtare, si parti e shtetit. Megjithatë në strategjinë për anti-

korrupsion, është parashikuar si e rëndësishme që të vazhdojë adoptimin e standardeve ndërkombëtare 

në fushën e anti-korrupsionit, në veçanti sa i përket OKB-së dhe konventat e Këshillit të Evropës. 

Në bazë të strategjisë kundër korrupsionit 2012-2016 zonat në të cilat bashkëpunimi duhet të rrisin janë 

ato lidhur me kushtet për anti-korrupsion dhe masave të nevojshme për marrjen e udhërrëfyesin 

liberalizimit të vizave. Aktivitetet ndërkombëtare që duhet të rrisin në këtë kuptim shqetësim, por nuk 

janë të kufizuar në, mbrojtjen e të dhënave personale, menaxhimin e kufijve, azilit dhe migrimeve, 

parandalimin dhe kontrollin e imigracionit të paligjshëm, pastrimit të parave dhe financimit të 

terrorizmit, bashkëpunimin në lidhje me narkotikët e paligjshëm, parandalimin dhe luftimin e krimit të 

organizuar (Agjencia kundër Korrupsionit, 2012). 

Kosova nuk është anëtare e OECD dhe (UNCAC) konventat ndërkombëtare. Në 2012, Qeveria në 

bashkëpunim me OECD ka punuar në një projekt për krijimin e politikave dhe strategjinë e parë 

kombëtare për risi për Kosovën. Një draft për një Strategji Kombëtare të Inovacionit ishte në fazën e 

finalizimit. 

VII. 2. Raportet e monitorimit të BE-së dhe asistenca në fushën e anti-

korrupsionit 

VII.2.1 Gjetjet në raportin e Progresit të Kosovës 2013: 
Korniza legjislative kundër korrupsionit është kryesisht në vend. Ndryshimet në ligjin për financimin e 

partive politike ishin të miratuara në adresimin e mangësive të mëparshme (p.sh. donacione rregullojnë 

nga personat juridik që ofrojnë mallra dhe shërbime për organet e qeverisjes). Kodi i rishikuar Penal futi 

veprave penale për konfliktin e interesit, dhe për deklarime të rreme të pasurive nga ana e zyrtarëve 

publikë, apo dështimin e tyre për të raportuar pasuritë. Në shkurt, Kuvendi miratoi një strategji dhe të 

veprimit anti-korrupsion plan të ri (2013-2017). Gjatë periudhës raportuese, departamenti special anti-

korrupsion të policisë së Kosovës e ka nisur gjashtë hetimet në bashkëpunim me EULEX-in. Ata i mbuluar 

aktet kriminale të tilla si shpërdorim të detyrës zyrtare, dhënien dhe marrjen e ryshfetit dhe mashtrim 

(BE, 2013). 

Agjencia Kundër Korrupsionit ka vazhduar të koordinuar zbatimin e strategjisë, e ligjeve për deklarimin e 

pasurisë nga zyrtarët publikë dhe për parandalimin e konfliktit të interesit. Agjencia ka kapacitet të 

mjaftueshëm për të kryer detyrat e tij të tanishme. Bashkëpunimi në mes Agjencisë dhe prokurorisë 

është përmirësuar. Prokuroria tani ofron reagime sistematike për Agjencinë për ndjekjen e rasteve. 

Këshilli Prokurorial gjithashtu të ngritur një rrjet të prokurorëve koordinuese korrupsionit në gjashtë 

zyrave të prokurorive themelore dhe në zyrën në Prishtinë. Ka pasur një rritje në rastet penale kundër 

personave në pozita të nivelit të lartë si në nivel komunal dhe qendror. Përpjekje të vazhdueshme janë 

të nevojshme për të siguruar përgjegjshmërinë e zyrtarëve të lartë dhe politikanëve. Janë ndërmarrë 

hapat e parë për të përmirësuar raportimin mbi luftën kundër korrupsionit. Në nëntor, Këshilli 
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Prokurorial i miratuar një strategji për bashkëpunim ndërinstitucional në luftën kundër krimit të 

organizuar dhe korrupsionit (BE, 2013). 

VII.2.2 Anti-Korrupsion sfidon Raportin e Progresit të Kosovës 2013 
Çështja kryesore shqetësuese mbetet zbatimi i kornizave ligjore dhe politike. Bashkëpunimi në mes të 

agjencive të përfshira vazhdon të jetë i dobët. Deklarimet e rreme dhe konfliktet e interesit janë ende 

trajtohen si kundërvajtje administrative, ndërsa Kodi Penal parashikon një vepër penale. Numri i rasteve 

të ndiqen nga prokuroria mbetet nën 10%. Vetëm shumë pak raste të rezultojë në një aktakuzë të 

ngritur. Për të përmirësuar zbatimin, organeve të tjera (administratës tatimore, njësi hetim financiar dhe 

prokurorisë) duhet të sigurojnë informacionin e nevojshëm për Agjencinë Kundër Korrupsionit. 

Strategjia e re anti-korrupsion nuk është i mbështetur nga një buxhet ose një vlerësim të burimeve të 

nevojshme. Ajo i mungojnë mekanizmat detyruese për institucionet për të përmbushur përgjegjësitë e 

tyre. Për parandalimin e konfliktit të interesit, agjencia vuri në dukje se më shumë se 800 zyrtarë publikë 

kanë më shumë se dy punë (disa deri në pesë). Agjencia e rekomanduar se zyrtarët nuk janë të lejuar 

për të mbajtur në të njëjtën kohë më shumë se një punë që përfshin një shkallë të caktuar të (financiar) 

përgjegjësisë. Nuk ka pasur vazhdim për këtë këshillë. Për më tepër, ende ka raste në të cilat personat 

nuk e ndalojnë përfshirjen e tyre aktive në një biznes privat, ose ata nuk ofrojë Agjencisë deklaratën e 

kërkuar për këtë qëllim kur të marrë një post publik. Organizimi institucional për t'u marrë me 

korrupsionin mbetet i ndërlikuar. Sistemi është i fragmentuar, me rolet dhe përgjegjësitë (BE, 2013) 

Nuk ka sistem të përbashkët të statistikave. Këshilli Kombëtar Kundër Korrupsionit u krijua me qëllim për 

të siguruar përgjegjësinë dhe llogaridhënien e institucioneve të përfshira në luftën kundër korrupsionit. 

Megjithatë, këshilli nuk i plotëson rregullisht. Përveç kësaj, mbledhjet e saj janë në publik dhe numri i 

pjesëmarrësve është rritur. Grup pune të posaçëm kundër korrupsionit në kuadër të prokurorisë 

speciale, i përbërë nga prokurorë vendorë dhe ndërkombëtarë, hetuesit policorë të Kosovës dhe 

ekspertët e anti-korrupsionit, i mungon dy nga pesë prokurorë vendorë. Kjo në mënyrë të 

konsiderueshme ngadalëson hetime, madje edhe në qoftë se dy prokurorë janë ndarë në grupin e punës 

në baza të përkohshme. Për më tepër, anëtarët e task force nga policia nuk kanë hapësirë për zyre dhe 

pajisje thelbësore. Ekspertiza e kontabilitetit financiar mjekësisë ligjore mungon. Përveç grupin e punës, 

zyrat lokale të prokurorisë janë gjithashtu përgjegjëse për luftën kundër korrupsionit. Rezultatet e tyre 

janë të kufizuara. Në përgjithësi, Kosova u takuan prioritetet afatshkurtra të studimit të fizibilitetit. Ajo 

ka miratuar një strategji të re kundër korrupsionit dhe Kosova ka ruajtur përkushtimin për luftën kundër 

korrupsionit. Për të përmbushur obligimet e veta sipas Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Kosova ka 

nevojë për zbatimin e kornizave legjislative dhe të politikave, dhe të japë prova konkrete të rezultateve 

në luftën kundër korrupsionit. Parandalimi efektiv të korrupsionit në të gjitha nivelet e shoqërisë ka 

nevojë të jepet prioritet më të lartë (BE, 2013). 

VII.2.3 Studimi i Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit mes 

Bashkimit Evropian dhe Kosovës 2012: 
Gjatë tre viteve të fundit, Kosova ka ndërmarrë një numër hapash të rëndësishëm për të luftuar kundër 

korrupsionit duke miratuar elementet e nevojshme të kuadrit ligjor: ligjet për deklarimin e pasurive, 
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parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike, informues, prokurimin publik 

dhe financimi i partive politike. Korniza aktuale ligjore ka dispozita të forta të mjaftueshme për të sjellë 

rezultate të prekshme në këtë fushë. Agjencia Anti-Korrupsion është institucioni kryesor për të 

monitoruar zbatimin e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit dhe ligji për deklarimin e pasurisë së 

zyrtarëve publikë, si dhe të strategjisë anti-korrupsion dhe planit të veprimit. Ajo gjithashtu merret me 

përpunimin e ankesave individuale për rastet e mundshme të korrupsionit dhe ka detyrimin të njoftojë 

autoritetet e tjera të tilla si policisë dhe prokurorisë, nëse gjen arsye për hetim të mëtejshëm. Një 

Këshilli Kombëtar Kundër Korrupsionit u krijua nga Presidenti i Kosovës në shkurt 2012. Këshilli ka për 

qëllim të përmirësojë koordinimin dhe për të rritur ndërgjegjësimin në mesin e të gjitha organeve dhe 

institucioneve të përfshira në luftën kundër korrupsionit. Në kushtet e kapacitetit administrativ, gjatë tre 

viteve të fundit, prokuroria dhe policia janë riorganizuar me qëllim për të përmirësuar luftën kundër 

korrupsionit. Në vitin 2010, Prokuroria Speciale themeluar një task force anti-korrupsion të përbërë nga 

prokurorë (nga Kosova dhe EULEX-in) dhe hetuesit e policisë. Qëllimi i kësaj task force është të hetojë 

krimin ekonomik dhe financiar. Policia ka ngritur gjithashtu një Drejtorinë kundër krimit ekonomik dhe 

korrupsionit. Departamentet e inspektimit janë ngritur në shumë autoriteteve dhe institucioneve, me 

objektivin për të adresuar dhe monitoruar situatën në lidhje me korrupsionin dhe / ose sjellje kriminale 

brenda vetë organizatës. Në përgjithësi, Kosova ka elemente të mjaftueshme të kuadrit ligjor në vend, si 

dhe institucionet përkatëse. Në afat të shkurtër, Kosova duhet të demonstrojë një angazhim të qartë për 

të dhënë rezultate në luftën kundër korrupsionit, përfshirë hetimet nisjen, në koordinim të ngushtë me 

EULEX-in. Kosova duhet të miratojë një strategji të re anti-korrupsion (BE, 2012). 

VII.2.4 Korrupsioni sfidon Studimin e Fizibilitetit 2012 
Për të përmbushur detyrimet e tij sipas një MSA, Kosova ka nevojë për të ofruar mbi hetimet dhe 

ndjekjen penale të rasteve të korrupsionit dhe për të përmirësuar besueshmërinë e statistikave për 

luftën kundër korrupsionit. Është e qartë se ka sfida të tjera që Kosova duhet të adresojë. Ligji për 

parandalimin e konfliktit të interesave ka nevojë për detyrimet përkatëse të raportimit që nga aktualisht 

konflikt i rasteve të interesit vazhdojnë të jenë kryesisht të pa-raportuara. Sanksionet e parashikuara në 

ligjet për deklarimin e pasurive dhe konfliktit të interesit (gjoba deri në një maksimum prej € 2,500, ose 

një ndalim për të ushtruar funksione publike për periudhën maksimale prej një viti), janë mjaft simbolike 

dhe ligjet duhet të sigurojnë për Sanksionet bindëse dhe proporcionale. Financimi i partive politike nuk 

është sa duhet transparent. Ligji për financimin e partive politike përmban disa dobësi që duhet të 

adresohen. Ajo ka nevojë për të ndaluar ose rreptësishtë të rregulluar donacione nga subjektet juridike 

të cilat ofrojnë mallra ose shërbime për administratën publike. Ajo gjithashtu duhet të detyrojë partitë 

politike të kenë një llogari të vetme bankare dhe për të përcaktuar afatet kohore për publikimin e 

raporteve të tyre financiare. Kosova gjithashtu duhet të miratojë strategji të re dhe plan veprimi për 

luftën kundër korrupsionit. Vlerësimi i strategjisë anti-korrupsion 2009-2011 sugjeron zbatimin e tij të 

kufizuar është për shkak të mungesës së bashkëpunimit ndër-institucional dhe koordinimi, si dhe 

mungesën e mbështetjes dhe angazhimit nga ana e lidershipit të lartë në të gjitha institucionet publike. 

Për të siguruar se strategjia e re është zbatuar me sukses, dhe do të bëhet se progres i prekshëm në 

luftën kundër korrupsionit, Kosova ka nevojë për të lehtësuar institucional për luftën kundër 
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korrupsionit dhe për të shmangur mbivendosjen e përgjegjësive. Hetimet dhe ndjekjet penale të 

suksesshme janë të rëndësishme. Ajo prandaj ka nevojë për të përmirësuar bashkëpunimin mes zbatimit 

dhe autoritetet gjyqësore për t'i bërë ato më efikase dhe efektive, dhe për të përmirësuar 

besueshmërinë dhe krahasueshmërinë e statistikave në këtë fushë. Mbështetje politike të nivelit të lartë 

duhet të sigurohet në mbështetje të punës në luftën kundër korrupsionit; vullneti politik i shprehur në 

mbledhjet e Këshillit Kundër Korrupsionit duhet të vënë në praktikë (BE, 2012). 

VII.2.5 Mbështetja e BE-së 
BE-ja ka zgjeruar mandatin, duke përfshirë edhe kompetencat ekzekutive të caktuara, i sundimit të saj të 

misionit të ligjit, EULEX, që të përfundojë në qershor 2014. Mandati i EULEX-it u miratua nga Kuvendi në 

shtator. Autoritetet e Kosovës kanë angazhuar për të bashkëpunuar plotësisht me Task Forcën Hetimore 

Speciale të EULEX-it, që heton akuzat e ngritura nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës në 

rezolutën e tij të janar 2011 për të forcuar bashkëpunimin në mes të EULEX-it dhe institucioneve 

vendore, të tilla si Prokuroria Speciale, ka çuar në rritjen e numrit të arrestimeve dhe urdhër-kërkimi. 

Kosova duhet të mbajë bashkëpunim të mirë me EULEX-in, duhet të vazhdojmë të mbështesim zbatimin 

e mandatit të saj, duke përfshirë të Task Forcës Speciale Hetimore (BE, 2012) 

Zyra Ndërlidhëse e KE-së në Prishtinë është duke implementuar projektin: "Ndihma teknike e KE për 

Zhvillimin e Sistemit të Prokurimit Publik në Kosovë." Ky projekt ka filluar më 10 dhjetor 2012 dhe pritet 

të përfundojë më 10 qershor 2014. Projekti synon të sigurojë menaxhimi i duhur i fondeve publike, 

transparencës dhe efektivitetit të shpenzimeve publike përmes përmirësimit të sistemit të menaxhimit 

të financave publike, të krijojë një kornizë efektive të qeverisjes publike në Kosovë dhe për të ndërtuar 

besimin në shpenzimet publike duke rritur përgjegjësinë publike (BE, 2012) 

VII. 3 Monitorimi i Anti-korrupsionit nga institucionet ndërkombëtare 
Impulsi publik 2013 është implementuar nga UNDP-ja me mbështetjen e USAID-it. Impuls publik siguron 

perceptimet dhe mendimet e lidhur me çështjet e zhvillimit të cilat përballet publiku. Bazuar në pulsin 

publik 2013: Korrupsioni perceptohet si një nga problemet më të lartë në Kosovë. Përqindja e 

qytetarëve të cilët perceptojnë se shkallë korrupsioni i madh është i pranishëm në institucione të 

ndryshme është rritur në krahasim me prill-tetor 2012, edhe pse vetëm pak prej tyre pohuan se kanë 

pasur përvoja personale me të. Ky është rasti për të Doganave 59% (në krahasim me 43% në prill 2012), 

gjykatat 56% (në krahasim 47,5% në tetor 2012), ofruesit e kujdesit shëndetësor të 50% (në krahasim 

me 43% në prill 2012), dhe administratën qendrore / qeveria 46% (në krahasim me 36% në prill 2012), 

këto situata in- janë raportuar si institucionet me prevalencën më të lartë të korrupsionit në shkallë të 

gjerë. Përveç kësaj, perceptimi për praninë e korrupsionit në shkallë të madhe është rritur veçanërisht 

për institucionet e mëposhtme: Bankat 37,5% (në krahasim me 20,5% në prill 2012), Komunat 39% (në 

krahasim me 30% në prill 2012), policia e EULEX-it 38 % (krahasuar me 28% në prill 2012), dhe policia 

lokale të SHPK-së 30% (në krahasim me 19% në prill 2012) (UNDP, 2013) 
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Ne UNODC gjatë vitit 2013 ka të realizuar anketën e e për "Ndikimi i ryshfetit dhe krimit tjetër në 

ndërmarrje private në Kosovë". Disa nga gjetjet kryesore të anketës janë: 

- Përfaqësuesit e biznesit në korrupsion gradave të Kosovës si pengesën më të madhe të madhe për të 

bërë biznes të ndjekur nga taksat e larta dhe mungesa e stabilitetit politik. 

- Nëntë nga dhjetë kompani kishin të paktën një kontakt të drejtpërdrejtë me një zyrtar publik apo 

shërbyes civil në 12 muajt përpara anketës. 

- Shkalla e përhapjes ryshfeti në mesin e atyre bizneseve që kanë pasur kontakt me zyrtarët publikë në 

atë periudhë është 3,2 për qind (UNODC, 2013). 

VII. 4 Ndihma e huaj në fushën e anti-korrupsionit 
Mbështetje për përpjekjet anti-korrupsion në Kosovë (SAEK), projekt implementohet nga UNDP-ja dhe i 

mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. SAEK është duke punuar 

drejtpërdrejt me autoritetet e qeverisjes qendrore dhe aktorët komunal si dhe me shoqërinë civile. 

Projekti kontribuon në reduktimin e nivelit të korrupsionit në Kosovë, duke mbështetur parandalimin, 

zbulimin dhe hetimin e korrupsionit (UNDP, 2013). 

VII. 5 Kosova në renditjen e “Transparency International” 
“Transparency International” në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit, Kosova gjatë 2013, 2012, 2011 

(Transparency International, 2013). 

Viti Rangu Nota 

2013 111 33 

2012 105 34 

2011 112 2.9  

 

Rekomandime 
 

- Kosova duhet të harmonizojë legjislacionin e saj në përputhje me Konventën e OKB-së kundër 

Korrupsionit (UNCAC) dhe Këshillit të Evropës  dhe Konventës Penale dhe Civile për Korrupsion. 

- OJQ-të lokale duhet të jenë më aktive në monitorimin e zbatimit të legjislacionit 

-Organizatat –ndërkombëtare duhet të mbështesin ngritjen e kapaciteteve të organizatave lokale 

joqeveritare, në mënyrë që për këto organizata për të zhvilluar kapacitetet për institucionet përgjegjëse 

në luftën kundër korrupsionit monitorimit. 
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