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Përmbledhje Ekzekutive 
 

Qeveria e Kosovës në tre mujorin e  parë të 2012 ka nxjerr gjithsej 82 vendim, nga të cilat 

vetëm 4 kanë qenë në luftimin (parandalimin) e korrupsionit. Gjatë muajit janar, Qeveria 

e Kosovës ka miratuar 15 vendime nga të cilat vetëm një ka qenë në interes të kundër 

korrupsionit. Gjatë muajit shkurt nga 41 vendime të miratuara nga Qeveria, 3 kanë qenë 

të fokusuar në luftën kundër korrupsion. Ndërkaq gjatë tërë muajit mars nga 27 vendime 

asnjë nuk ka qenë i fokusuar në këtë fushë. 
 

Kuvendi i Kosovës gjatë tre mujorit të parë ka qenë institucioni më pasivë sa i përket 

luftimit të korrupsionit. Në 10 seanca plenare sa i kishte mbajtur përgjatë muajve janar, 

shkurt, mars në asnjërin prej tyre nuk e kishte futur në rend ditë fushën e korrupsionit. 
 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) Bazuar në statistikat e këtij institucioni për muajin 

janar, shkurt dhe mars në kuadër të kategorisë “shpërdorim i detyrës zyrtare” kemi 120 

lëndë të pazgjidhura në fillim të periudhës raportuese, 19 lëndë janë pranuar në punë, 14 

lëndë gjithsej janë të zgjidhura, ndërkaq 120 lëndë janë të pazgjidhura në fund të 

periudhës raportuese. Në kuadër të kategorisë “marrje e ryshfetit” kemi 10 lëndë të 

pranuara në punë dhe vetëm 3 lëndë janë zgjidhur në fund të periudhës raportuese. 

Ndërkaq në kuadër të kategorisë “dhënie e ryshfetit” kemi vetëm 17 lëndë të pranuar në 

punë dhe 16 lëndë të zgjidhur në fund të periudhës raportuese.   
 

Prokuroritë e Republikës së Kosovës gjatë tre mujorit të parë të vitit 2012 në nivel 

komunal kanë pranuar lëndë në punë gjithsej 9, numri i propozim akuzave të ngritura 

është 42. Ndërkaq kemi 100 lëndë të pranuara gjatë periudhës raportuese, kemi 277 lëndë 

në punë, 42 propozim aktakuza dhe kemi 4 aktakuza, janë pushuar hetime ndaj 2 rasteve. 

Ndërkaq prokuroritë në nivel Qarku gjatë periudhës raportuese kanë pranuar gjithsej 60 

lëndë, 383 lëndë kanë qenë në shqyrtim nga ana e tyre si lëndë pune, janë ngritur 8 

aktakuza dhe janë pushuar 5 raste në fushën kundër korrupsion. 
 

Sipas statistikave të Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion (DHKEK) 

rezulton se në tre mujorin e parë të 2012 kemi 69 raste nën hetim. Në kuadër të këtyre 

lëndëve 39 raste janë dërguar në prokurori me kryerës të njohur, ndërkaq asnjë rast me 

kryerës N/N. Ndërkaq, në kuadër të rasteve të dërguara me raport të prokurorit për tre 

mujorin e parë janë gjithsej 3 raste. Prej hetimeve të Policisë së Kosovës 18 zyrtarë kanë 

përfunduar të arrestuar: 6 gjatë muajit janar dhe shkurt, ndërkaq 12 gjatë muajit mars. 
 

Doganat e Kosovës gjatë tre mujorit të parë ka shqiptuar gjithsej 2 masa disiplinore. Gjatë 

muajit janar dhe shkurt, Doganat e Kosovës nuk kanë shqiptuar asnjë masë disiplinore, 

ndërkaq gjatë muajit mars është shqiptuar një vërejtje me shkrim dhë një vëretje me 

gojë. Gjatë muajit janar dhe shkurt në sektorin e standardeve profesionale janë iniciuar 2 

raste, të dyja këto për dëmtim të pronës së Doganës. Ndërkaq gjatë muajit mars është 

iniciuar një rast edhe atë për sjelle joprofesionale. 
 

Agjencia kundër Korrupsionit (AKK) në kuadër të tre mujorit të parë të viti 2012 ka qenë e 

fokusuar kryesisht në dy aktivitete në luftën kundër korrupsionit. Gjatë këtij tre mujori, 

AKK-ja ka publikuar raportin e saj ku ka pasqyruar punën e saj një vjeçare po ashtu AKK-ja  

gjatë kësaj periudhe raportuese ka përmbyllur procesin e deklarimit të pasurisë së 

zyrtarëve të lartë publik. 
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Hyrje 

 

Niveli i lartë i korrupsionit1 dhe shtrirja e 

gjerë e tij në instancat më të larta dhe 

më të ulëta qeverisëse përbën rrezikun 

kryesor për proceset e shtet-ndërtimit2, 

zhvillimin ekonomik3, transicionin 

demokratik4 dhe qeverisjen cilësore5. Ky 

konstatim pranohet gjerësisht nga 

segmente të ndryshme vendore dhe 

ndërkombëtare. Të gjithë pajtohen se 

korrupsioni jo vetëm që është duke i 

dëmtuar interesat e qytetarëve të 

Kosovës, por edhe procesin e integrimit 

të Kosovës në Bashkimin Evropian.6 Niveli 

i lartë i korrupsionit dhe krimit të 

organizuar ka alarmuar edhe deputetët e 

Bundestagu-t gjerman. Disa nga ata kanë 

pohuar që “paratë e qytetarëve gjermanë 

po investohen në vila private të 

politikanëve kosovare”.7 Në këtë linjë 

janë edhe raportet e shumta prestigjioze 

ndërkombëtare. Ato kanë pasqyruar një 

shkallë të lartë të korrupsionit, krimit të 

organizuar dhe ekonomisë informale. 

Bazuar në të gjeturat e tyre Kosova 

                                                 
1 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës sanksionon 13 lloje të 
veprave korruptive: shpërdorim të detyrës zyrtare ose 
autorizimit, përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës, mashtrim në 
detyrë, përdorim i paautorizuar i pasurisë, marrja e ryshfetit, 
dhënia e ryshfetit, ushtrim i ndikimit, nxjerrja e kundërligjshme 
e vendimeve gjyqësore, zbulim i fshehtësive zyrtare, falsifikim i 
dokumenteve zyrtare, arkëtim dhe pagesa e paligjshme, lirimi i 
kundërligjshëm i personit të privuar nga liria, përvetësim i 
kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo ekzekutimit 
të vendimit gjyqësor  

2 Kjo tezë është rezultat i observimeve empirike, pasi që niveli i 
lartë i korrupsionit po e dëmton seriozisht legjitimitetin e 
brendshëm dhe atë ndërkombëtar të Kosovës 
3 Më shumë rreth efekteve negative dhe të dëmshme të 
Korrupsionit shih http://ëëë.oecd.org dhe ëebsite-n dhe 
Raportet e Transparency International: 
http://ëëë.transparency.org 
4 James B. JACOBS: Korrupsioni dhe Demokracia, Kappa Phi 
Journal, Volumi 84, 2004, fq. 21 
5 United States Agency for International Developement (USAID) 
- Të luftosh korrupsionin: 
http://ëëë.usaid.gov/our_ëork/democracy_and_governance/te
chnical_areas/anti-corruption/ 
6 Renzo DAVIDDI: Korrupsioni po e dëmton procesin e 
integrimit të Kosovës në BE, Koha Ditore, 11 qershor, 2010, fq. 
6 
7 Florian HAHN, Botuar në Koha Ditore: Deputetët gjermanë 
akuzojnë Qeverinë e Kosovës për krim dhe korrupsion, 11 
qershor, 2010, fq. 4 

renditet krahas shteteve më të 

korruptuara në botë dhe përkrah 

shteteve të dështuara. Derisa bartësit 

institucionalë kanë premtuar se do ta 

luftojnë korrupsionin dhe krimin e 

organizuar, opozita ka shprehur kritikat, 

akuzat dhe mosbesimin e saj. Në këtë 

kontekst, duke parë me shqetësim të 

madh këtë fenomen endemik, Lëvizja 

FOL, me përkrahje të Ambasadës 

Britanike në Kosovë, është duke e 

realizuar projektin e saj ‘Monitoruesi i 

Korrupsionit’. Përmes këtij projekti FOL 

mëton të nxjerrë në shesh (mos)punën e 

institucioneve karshi korrupsionit, duke 

ndikuar që kjo luftë të jetë në krye-

agjendën e të gjitha institucioneve të 

Republikës së Kosovës”.8 FOL konsideron 

se lufta ndaj korrupsionit duhet të kalojë 

nga sfera e retorikës në atë të veprimeve 

konkrete, qasjes serioze dhe rezultateve 

të prekshme. Kjo është rruga e vetme që 

Kosova ta përmirësojë legjitimitetin e saj 

të brendshëm dhe  ndërkombëtar. Ta 

etablojë demokracinë, shtetin e së 

drejtës dhe të jetë e krahasueshme me 

shtetet perëndimore dhe shoqëritë e lira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Hasan PRETENI - Edicioni i Lajmeve (19:30), RTK, 6 qershor, 
2010 

http://www.oecd.org/
http://www.transparency.org/
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/technical_areas/anti-corruption/
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/technical_areas/anti-corruption/
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Qeveria e Kosovës 
 

Fillimi i vitit 2012 për Qeverinë e Kosovës 

nuk është që ishte shumë frytdhënës në 

luftën kundër korrupsion ashtu siç edhe 

ishin premtimet e kësaj Qeverie. Qeveria 

e Kosovës në tre mujorin e  parë të 2012 

ka nxjerr gjithsej 82 vendim, nga të cilat 

vetëm 4 kanë qenë në luftimin, 

parandalimin e korrupsionit. Gjatë muajit 

janar, Qeveria e Kosovës ka miratuar 15 

vendime nga të cilat vetëm një ka qenë 

në interes të kundër korrupsionit. Gjatë 

muajit shkurt nga 41 vendime të 

miratuara nga Qeveria, 3 kanë qenë të 

fokusuar në luftën kundërr korrupsion. 

Ndërakq gjatë tërë muajit mars nga 27 

vendime asnjë ska qenë i fokusuar në 

këtë fushë. Në muajin janar, 

respektivisht me 11 janar 2012, Qeveria 

e Kosovës morri vendim që të miratohet 

Strategjia dhe Plani i Veprimit Kundër 

Korrupsion për vitin 2012-20169 . Ky 

dokument është  produkt i Agjencionit 

Kundër Korrupsion, e i cili përmban 

politikat dhe masat konkrete kundër 

korrupsionit që duhet të zbatohen nga 

institucionet përgjegjëse të Republikës 

së Kosovë, si në nivel qendror ashtu 

edhe në atë lokal.10 Ky dokument i AKK 

në bashkëpunim me Qeverinë e vendit ka 

hasë në kritika të shumta sidomos nga 

shoqëria civile, e cila mendon që nuk 

është marr për bazë asnjë rekomandim i 

shoqërisë civile në hartimin e kësaj 

strategjia, poashtu edhe strategjia e 

kaluar nuk ka dhënë ndonjë rezultat 

konkret, kështu një gjë të tillë nuk pritet 

ta jap as edhe kjo strategji.11 Gjatë 

                                                 
9 Qeveria e Kosovës, vendimi nr.01/56 (11.01.2012) 
10 Agjencia Kundër Korrupsionit, http://ëëë.akk-
ks.org/?cid=1,17,410 
11 Lëvizja FOL, Hulumtim Politikash: Dobësitë e Strategjisë 
Kundër Korrupsion dhe Planit të Veprimit 2009-2011; 
http://levizjafol.org/al/publikimet 

muajit shkurt nga 3 vendimet e kundër 

korrupsionit përfshihet vendimi për 

themelimin e komisionit Ekzekutiv 

“Qeverisja”, respektivisht fushëveprimi i 

Komisionit Ekzekutiv, në të cilën 

përfshihen Politikat Anti-Korrupsion dhe 

Gjyqësori.12 Me 1 shkurt 2012, Qeveria e 

Kosovës miraton kërkesën e Agjencionit 

Kundër Korrupsion për shkarkimin e 

z.Elez Hajdaraj, anëtarë i Bordit të 

Drejtorëve të KUR “Hidrodrini”, SH.A. 

Pejë.13 Po me vendim të Qeverisë 

miratohet kërkesa e AKKsë për 

shkarkimin e z.Ismajl Jonuzi, anëtarë i 

bordit të drejtorëve në Korporatën 

Energjetike të Kosovës(KEK)14, pasi që të 

dy, sipas kësaj agjencie, kanë paraqitur 

konflikt interesi.15 

 
Kuvendi i Kosovës 
 

Kuvendi i Kosovës gjatë tre mujorit të 

parë ka qenë institucioni më pasiv sa i 

përket luftimit të korrupsionit. Në këtë 

tre mujor janë mbajtur 10 seanca 

plenare, dhe një solemne. Nëse i ndajmë 

sipas muajve Kuvendi i Kosovës gjatë 

janarit është mbledhur 3 herë, gjatë 

shkurtit 3 here, ndërkaq gjatë muajit 

mars Kuvendi ka mbajtur gjithsej 4 

seanca plenare. Pavarësisht seancave të 

                                                 
12 Qeveria e Kosovës, vendimi nr.06/59 (01.02.2012) 
13 Qeveria e Kosovës, vendimi nr.12/59 (01.02.2012) 
14 Qeveria e Kosovës, vendimi nr.13/59 (01.02.2012) 
15 Qeveria e Kosovës, vendimi nr.13/59 (01.02.2012) 

4 

78 

Anti-Korrupsion Për Çështje Tjera 

Vendimet e Qeverisë 

http://www.akk-ks.org/?cid=1,17,410
http://www.akk-ks.org/?cid=1,17,410
http://levizjafol.org/al/publikimet
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shumta që janë mbajtur, në asnjërën 

prej tyre nuk ka qenë në rend të ditës 

diskutimi për (kundër)korrupsionin. 

Ndërkaq Komisioni për Legjislacion dhe 

Gjyqësi, i cili vepron në kuadër të 

Kuvendit të Kosovës me datë 12 mars 

2012 mbajti mbledhjen e radhës, në 

kuadër të së cilës është diskutuar për 

Strategjinë Kundër Korrupsion dhe Planin 

e Veprimit 2012-2016. Kjo Strategji nuk 

është rekomanduar të shkojë në Kuvend, 

duke qenë se anëtarët e këtij Komisioni 

kanë votuar në mënyrë të barabartë: me 

4 vota për dhe 4 vota kundër. Megjithëse 

nuk ka pasur një rekomandim të këtillë 

të Komisionit, Strategjia është përcjellë 

në Kuvend për votim.16 Mirëpo, shumica e 

deputetëve të Kuvendit të Kosovës, duke 

përfshirë edhe ata të pozitës, kanë 

votuar kundër aprovimit të kësaj 

Strategjie, duke e cilësuar atë si një 

dokument që 

nuk i shërben 

luftës kundër 

korrupsion.  
 

Sistemi 

Gjyqësor  
 

Njëra ndër 

pushtetet më të 

rëndësishme në 

kuadër të cilitdo 

sistem politik 

është pushteti 

gjyqësor. Ky 

pushtet, nëse është i paanshëm dhe i 

pavarur, apriori parandalon dhe kufizon 

çdo lloj mundësie për shpërdorim të 

parasë publike apo për keqpërdorim të 

pozitës zyrtare.  
 

                                                 
16 Kuvendi i Kosovës; Komisioni për Legjislacion; 
http://ëëë.assembly-
kosova.org/common/docs/proc/proc__2012_03_12_11_4065_
al.pdf 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës - përbëhet 

nga 13 anëtarë, dhe siguron që gjykatat 

në Kosovë të jenë të pavarura, 

profesionale dhe të paanshme.17 Bazuar 

në statistikat e këtij institucioni për 

muajin janar, shkurt dhe mars  shohim se 

në kuadër të kategorisë “shpërdorim i 

detyrës zyrtare” lëndë të pazgjidhura në 

fillim të periudhës raportuese janë 120, 

19 lëndë janë pranuar në punë, 14 lëndë 

gjithsej janë të zgjidhura, ndërkaq 120 

lëndë janë të pazgjidhura në fund të 

periudhës raportuese. Në kuadër të 

kategorisë “marrje e ryshfetit” kemi 10 

lëndë të pranuara në punë dhe vetëm 3 

lëndë janë zgjidhur në fund të periudhës 

raportuese. Ndërkaq në kuadër të 

kategorisë “dhënie e ryshfetit” kemi 

vetëm 17 lëndë të pranuar në punë dhe 

16 lëndë të zgjidhur në fund të periudhës 

raportuese.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Kushtetuta e Republikës së Kosovës: Neni 108, Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës, 15 qershor, 2008, fq. 42 
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Statistikat e KGJK-së - Antikorrupsion 
Janar-Mars 2012 

Shpërdorim I detyrës zyrtare Marrje e ryshfetit Dhënie e ryshfetit 

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/proc/proc__2012_03_12_11_4065_al.pdf
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/proc/proc__2012_03_12_11_4065_al.pdf
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/proc/proc__2012_03_12_11_4065_al.pdf
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Prokuroria e Kosovës  

 

Prokuroritë e Republikës së Kosovës gjatë tre mujorit të parë të vitit 2012 në nivel 

komunal kanë pranuar lëndë në punë gjithsej 9, numri i propozim akuzave të ngritura 

është 42. Ndërkaq kemi 100 lëndë të pranuara gjatë periudhës raportuese, kemi 277 lëndë 

në punë, 42 propozim aktakuza dhe kemi 4 aktakuza, janë pushuar hetime ndaj 2 rasteve.  

 

 

Ndërkaq prokuroritë në nivel Qarku gjatë periudhës raportuese kanë pranuar gjithsej 60 

lëndë, 383 lëndë kanë qenë në shqyrtim nga ana e tyre si lëndë pune, janë ngritur 8 

aktakuza dhe janë pushuar 5 raste në fushën kundër korrupsion. 

  

100 

277 

4 

42 

2 

Lëndë të  pranuara 
në periudhën 

raportuese 

Lëndë  në  punë  Aktakuza Propozim-akuza Hetime të pushuara 

Statistikat e Antikorrupsionit në Prokuroritë Komunale - 
Janar-Mars 2012 

60 

383 

8 0 5 

Lëndë të  pranuara 
në periudhën 

raportuese 

Lëndë  në  punë  Aktakuza Propozim-akuza Hetime të pushuara 

Statistikat e Antikorrupsionit në Prokuroritë e Qarkut - Janar-
Mars 2012 
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Policia e Kosovës 
 

Në Kosovë, ekziston një mungesë e 

përgjithshme e komunikimit mes Policisë 

së Kosovës, zyrave të prokurorive 

komunale dhe të qarkut dhe gjykatave. 

Hetuesit e policisë, dhe në veçanti 

prokurorët dhe gjykatësit përballen me 

një barrë të papërballueshme të punës 

kundruall kapaciteteve të tyre18. 

Megjithatë, Policia e Kosovës ka vazhduar 

të perceptohet nga qytetarët e Kosovës si 

institucioni më i besueshëm dhe më pak i 

korruptuar. Sipas statistikave të 

Drejtorisë për Hetimin e Krimeve 

Ekonomike dhe Korrupsion (DHKEK) 

rezulton se në tre mujorin e parë të 2012 

kemi 69 raste nën hetim. Në kuadër të 

këtyre lëndëve 39 raste janë dërguar në 

prokurori me kryerës të njohur, ndërkaq 

asnjë rast me kryerës N/N. Ndërkaq, në 

kuadër të rasteve të dërguara me raport 

të prokurorit për tre mujorin e parë janë 

gjithsej 3 raste. Prej hetimeve të Policisë 

së Kosovës 18 zyrtarë kanë përfunduar të 

arrestuar: 6 gjatë muajit janar dhe 

shkurt, ndërkaq 12 gjatë muajit mars. 

 

 
 
 

                                                 
18 KIPRED;  Trekëndëshi i brisht; shkurt 2010 

Doganat e Kosovës  
 

Doganat e Kosovës gjatë tre mujorit të 

parë ka shqiptuar gjithsej 2 masa 

disiplinore. Gjatë muajit janar dhe 

shkurt, Doganat e Kosovës nuk kanë 

shqiptuar asnjë masë disiplinore, ndërkaq 

gjatë muajit mars është shqiptuar një 

vërejtje me shkrim dhe një vërejtje me 

gojë. Gjatë muajit janar dhe shkurt në 

sektorin e standardeve profesionale janë 

iniciuar 2 raste, të dyja këto për dëmtim 

të pronës së Doganës. Ndërkaq gjatë 

muajit mars në sektorin e Standardeve 

profesionale është iniciuar një rast për 

sjellje joprofesionale. 
 

Agjencia Kundër Korrupsion 
 

Agjencia kundër Korrupsionit (AKK) në 

kuadër të tre mujorit të parë të viti 2012 

ka qenë e fokusuar kryesisht në dy 

aktivitete në luftën kundër korrupsionit. 

Gjatë këtij tre mujori, AKK-ja ka 

publikuar raportin e saj ku ka pasqyruar 

punën e saj një vjeçare. Në këtë raport, 

AKK-ja, fokusohet kryesisht në ofrimin e 

statistikave përmes së cilave mëton të 

dëshmoj përpjekjet e saja 

në parandalimin dhe 

luftimin e korrupsionit. 

Raporti tregon që AKK-ja 

gjatë viti 2011 ka iniciuar 

hetimin paraprak për 160 

raste të dyshuara për 

korrupsion19. Pasi që AKK-

ja ka zhvilluar procedurën 

e hetimit paraprak për 

këto raste, ajo për 39 

raste ka gjetur elemente 

të ndryshme për veprime korruptive dhe 

                                                 
19 Agjencia kundër Korrupsionit (AKK), Raporti vjetor 2011, faqe 
6-7. http://www.akk-
ks.org/repository/docs/Raporti_Vjetor_i_Punes_2011_i_AKK-
se-VP_si%20pdf.pdf 
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këto raste i ka përcjellë në Prokuroritë 

kompetente të Kosovës dhe EULEX-it, si 

dhe organet policore kompetente dhe 

Policinë e EULEX-it për procedim të 

mëtutjeshëm. Nga këto 39 raste, 5 prej 

tyre AKK-ja ka dyshuar në shkelje 

administrative dhe këto raste i përcjell 

në organet kompetente administrative 

me kërkesë për fillimin e procedurës 

disiplinore.  Nga shifra prej 39 rasteve që 

AKK-ja i ka përcjell në organet 

kompetente, ajo ka denoncuar 121 

person si të dyshuar të jenë përfshirë në 

veprime penale20. Që nga funksionalizimi 

i AKK-së, kjo e fundit ka proceduar në 

organet kompetente 240 raste të 

ndryshme  si të dyshuara për veprime 

korruptive. Nga kjo shifër AKK-ja ka 

denoncuar 649 persona si të dyshuar për 

përfshirje në afera korruptive, por vlen 

të theksohet që për 20 raste, AKK-ja nuk 

ka arritur që të identifikoj personat 

përgjegjës dhe kjo mund ta çoj numrin 

në 700 të personave të dyshuar si të 

përfshire në veprime korruptive. Sipas 

AKK-së, vlera totale e dëmit që është 

shkaktuar nga veprimet e mundshme 

korruptive, për të cilat AKK-ja gjatë 

periudhës raportuese i ka proceduar 39 

Kallëzime Penale dhe informata, në 

Institucionet kompetente, supozohet të 

jetë mbi 10 milion e 300 mijë Euro. 

AKK-ja gjatë kësaj periudhe raportuese 

ka përmbyllur edhe procesin e deklarimit 

të pasurisë të zyrtarëve të lartë publik. 

Këtë vit numri i zyrtarëve të lartë publik 

që kanë qenë të obliguar që ta 

deklarojnë pasurinë ka qenë 3657. Nga ky 

numër, obligimin  ligjor e kanë  

përmbushur  3354 ose 91.71%, ndërsa 

numri i atyre që nuk e kanë deklaruar 

pasurinë është 261 zyrtarë të lartë 

                                                 
20 Po aty, faqe 8. 

publikë. Prej tyre, 6  zyrtar të lartë kanë 

ofruar tek AKK-ja dëshmi që gjenden 

jashtë vendit apo janë të sëmurë, kurse 

sipas AKK-së numri  i atyre të cilët e kanë 

deklaruar pasurinë pas afatit ligjor është 

gjithsej 36. Por, bazuar në nenin 17 të 

ligjit për Deklarim të Pasurisë21, AKK-ja  

ka për obligim që të inicioj  procedurë 

kundërvajtëse për të gjithë  zyrtarët të 

cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë ashtu 

siç e përcakton ligji në fjalë.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Gazeta Zyrtare, Ligji për Deklarimin e Pasurisë (04/L-050) 
https://gazetazyrtare.rks-
gov.net/Documents/Ligji%20per%20deklarimin%20e%20pasuri
se%20se%20zyrtarve%20te%20larte%20(shqip).pdf 

https://gazetazyrtare.rks-gov.net/Documents/Ligji%20per%20deklarimin%20e%20pasurise%20se%20zyrtarve%20te%20larte%20(shqip).pdf
https://gazetazyrtare.rks-gov.net/Documents/Ligji%20per%20deklarimin%20e%20pasurise%20se%20zyrtarve%20te%20larte%20(shqip).pdf
https://gazetazyrtare.rks-gov.net/Documents/Ligji%20per%20deklarimin%20e%20pasurise%20se%20zyrtarve%20te%20larte%20(shqip).pdf
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Falënderime  
 

Publikimi i këtij Raporti u mundësua nga 

Ambasada Britanike në Kosovë. Ky 

Raport është produkt dhe rezultat i 

kontributit të një ekipi të përkushtuar, 

si nga stafi i lëvizjes FOL, por edhe nga 

bashkëpunëtorët e jashtëm. Lëvizja FOL 

falënderon publikisht të gjithë personat 

që punuan në sigurimin e informacioneve 

dhe përpilimin e këtij raporti. Të gjitha 

Raportet e Lëvizjes FOL mbi Aktivitetet 

e Institucioneve Publike të Kosovës në 

Luftë kundër Korrupsionit janë të 

publikuara në këtë ëebfaqe: 

www.levizjafol.org/monikorr 

 
Rreth Lëvizjes FOL 
 

Lëvizja FOL angazhohet për të fuqizuar 

ndikimin qytetar në vendimmarrje, për 

qeverisje të përgjegjshme dhe efikase. 

FOL është thellësisht e përkushtuar që 

të punojë në përmirësimin dhe arritjen e 

niveleve më të mira të përfaqësimit 

qytetar në jetën publike. FOL punon për 

qeverisje të mirë dhe të bazuar në 

parimet demokratike, për institucione të 

përgjegjshme, transparente dhe 

llogaridhënëse, si dhe për zbatim dhe 

hartim të ligjit me pjesëmarrje. 

Prandaj, shpenzimi i fondeve publike, 

konfliktit të interesit, neglizhenca dhe 

përgjegjësia institucionale, si dhe qasja 

në informacione zyrtare, përbëjnë 

çështjet kryesore të punës së FOL. Në 

përmbushje të këtyre qëllimeve, FOL 

mëton të luftojë apatinë dhe 

indiferencën qytetare si dhe ta bëjë më 

aktiv dhe më të dëgjueshëm zërin e 

qytetarit; ta bëjë atë pjesë aktive të 

interesit të komunitetit dhe përherë të 

gatshëm që t’i kundërvihet abuzimit, 

keqpërdorimit, korrupsionit dhe formave 

tjera deformuese të qeverisjes. 
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Andrea Gropa 35, 100000 Prishtinë, 
Republika e Kosovës 

Mob: +377 (0) 44 131 542 
Ueb: levizjafol.org  

E-mail: info@levizjafol.org  
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