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Lista e Akronimeve/Shkurtesave 

 

AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 

AKK – Agjencia Kundër Korrupsionit 

AKR – Aleanca Kosovare e Re 

ANP – Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës 

DHKEK – Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit 

EULEX – Misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë 

ICO – International Civilian Office (Zyra Civile Ndërkombëtare) 

IKS – Iniciativa Kosovare për Stabilitet 

IPOL – Insituti Ballkanik i Politikave 

ISC – Institute for Sustainable Communitties (Instituti për Komunitete të Qëndrueshme) 

KDI – Kosovo Democratic Institute (Instituti Demokratik i Kosovës) 

KEK – Korporata Energjetike e Kosovës 

KGJK – Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

KQZ – Komisioni Qendror Zgjedhor 

LDD – Lidhja Demokratike e Dardanisë 

LDK – Lidhja Demokratike e Kosovës 

MASHT – Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

MM – Memorandum Mirëkuptimi 

MTPT – Ministria e Transportit, Postës dhe Telekomunikacionit 

NCAPF – National Committee on American Foreign Policy (Këshilli Kombëtar mbi Politikën 

e Jashtme Amerikane) 

PDK – Partia Demokratike e Kosovës 

PK – Policia e Kosovës 

PTK – Postë-Telekomi i Kosovës 

RP – Raporti i Progresit 

SHIK – Shërbimi Informativ i Kosovës 

UNMIK – United Nations Mission Interim in Kosovo (Misioni i Përkohshëm i Kombeve të 

Bashkuara në Kosovë) 

USAID – United States Agency for International Development  (Agjencia Amerikane për 

Zhvillim Ndërkombëtar) 

YIHR – Youth Initiative for Human Rights (Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut) 

ZPD – Zyra e Prokurorit Disiplinor 

TI – Transparency International 
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Përmbledhje Ekzekutive 

 
Qeveria e Kosovës gjatë vitit 2010 ka miratuar gjithsej 304 vendime. Prej tyre 5 kanë qenë 

kundër korrupsionit, 2 vendime që krijojnë hapësirë për dyshime korruptive dhe 299 për 

çështje të tjera. Ka miratuar Projektligjin për Parandalimin e Shpëlarjes së Parave dhe 

Financimit të Terriorizmit, ka themeluar Task-Forcën Anti-Korrupsion, ka rritur buxhetin 

dhe numrin e stafit (17 pozita) për Agjencinë për Menaxhimin e Pasurisë së Sekuestruar 

apo Konfiskuar, ka rregulluar çështjen e nënshkrimit të kontratave publike me vlerë të 

mesme dhe vlerë të madhe, ka miratuar Programin Qeveritar dhe Planin e Veprimit për 

Parandalimin e Ekonomisë Informale në Kosovë për vitin 2010-2012, ka shkarkuar zv. 

Ministrin e MTPT-së, ka miratuar Projektligjin për Prokurimin Publik dhe ka inicuar 

nxjerrjen e ligjit Anti-mafia; 

 

Kuvendi i Kosovës ka mbajtur gjithsej 31 seanca plenare në vitin 2010. Gjatë këtyre 

seancave ka miratuar Ligjin për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë dhe të 

Dhuratave të Zyrtarëve të Lartë Publikë, Ligjin për Gjykatat, Ligjin për Financimin e 

Subjekteve Politike, Ligjin për Parandalimin e Shpëlarjes së Parave dhe Financimit të 

Terrorizmit, Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Ligjin për Këshillin Prokurorial të 

Kosovës, Ligjin për Prokurorin e Shtetit, Ligjin për Prokurimin Publik dhe Ligjin për Qasje 

në Dokumente Publike. Gjatë kohës së pyetjeve parlamentare janë bërë gjithsej 203 

pyetje parlamentare: 67 për afera korruptive dhe 136 për çështje të tjera. Gjatë kësaj 

kohe deputetët me të zëshëm kanë qenë Driton Totali me 21 pyetje, Naim Rrustemi me 

17, Riza Smaka me 9 dhe Xhylnaze Syla me 5; 

 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës suksesshëm ka përmbyllur procesin e emërimit dhe riemërimit 

të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ky proces është shoqëruar me interferime politike dhe 

KGJK-ja ka qenë e paaftë që të sigurojë pavarësinë dhe paanshmërinë e sistemit gjyqësor. 

Në kuadër të kategorisë së lëndëve të pazgjidhura në fillim të periudhës raportuese KGJK-

ja ka pasur gjithsej 138 raste: 109 lëndë për shpërdorim të pozitës zyrtare, 20 për marrje 

të ryshfetit dhe 9 për dhënie të ryshfetit. Tek kategoria lëndë të pranuara në punë 65: 43 

për shpërdorim të pozitës zyrtare, 15 për marrje të ryshfetit dhe 7 sosh për dhënie të 

ryshfetit. Aktualisht janë 203 lëndë në punë: 152 për shpërdorim të pozitës zyrtare, 35 për 

marrje të ryshfetit dhe 16 për dhënie të ryshfetit. Gjatë vitit 2010 janë zgjidhur gjithsej 

62 lëndë: 38 për shpërdorim të detyrës zyrtare, 17 për marrje të ryshfetit dhe 7 për 

dhënie të ryshfetit. Ndërkaq, në fund të periudhës raportuese kanë mbetur gjithsej 141 

lëndë të pazgjidhura: 114 për shpërdorim të pozitës zyrtare, 18 për marrje të ryshfetit 

dhe vetëm 9 në kuadër të dhënies së ryshfetit; 

 

Prokuroria e Kosovës për herë të parë është involvuar në kundërvënien e korrupsionit dhe 

krimit të organizuar. Task-Forca, e cila ishte themeluar në shkurt të këtij viti dhe e cila 

operon në kuadër të Prokurorisë Speciale, është funksionalizuar me rastin e arrestimit më 

të Guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi. Prokuroria gjatë vitit 

2010 ka kryer 148 lëndë: 130 në prokurorinë e Prishtinës, 2 në atë të Gjilanit dhe 16 në 

atë të Prizrenit. Nga vitet paraprake, deri me 2009, janë bartur gjithsej 248 lëndë: 231 në 
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Prokurorinë e Prishtinës, 3 të Pejës, 2 të Gjilanit dhe 12 në atë të Mitrovicës; 

 

Policia e Kosovës ka hetuar 228 zyrtarë për shpërdorim të pozitës zyrtare, 14 për 

përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës, 25 për marrje të ryshfetit dhe vetëm 3 për dhënie 

të ryshfetit. 98 raste janë dërguar në Prokurori me kryerës të njohur për shpërdorim të 

pozitës zyrtare, 11 për përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës, 16 për marrje të ryshfetit 

dhe 4 për dhënie të ryshfetit. 135 raste janë dërguar në Prokurori me N/N për shpërdorim 

të pozitës zyrtare, 14 për përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës dhe vetëm 7 për marrje të 

ryshfetit. Ndërkaq numri i të arrestuarve ka qenë gjithsej 50. Prej tyre 47 kanë qenë për 

shpërdorim të pozitës zyrtare dhe nga 1 për veprat e lartpërmendura penale;  

 

Agjencia Kundër Korrupsionit ka përmbyllur suksesshëm procesin e deklarimit të pasurisë 

nga ana e zyrtarëve të lartë publikë. Numri i zyrtarëve të cilët kanë qenë të obliguar ta 

deklarojnë pasurinë ka qenë 1560, ndërkaq vetëm 70 prej tyre nuk e kanë kryer këtë 

obligim, 4 nuk e plotësuar aplikacionin në formën e kërkuar dhe 1 zyrtar tjetër ka kërkuar 

që t‟i mos publikohet pasuria e tij. Gjatë këtij viti AKK-ja ka nënshkruar Memorandumi 

Mirëkuptimi me Policinë e Kosovës, me Prokurorinë e Shtetit,  me Administratën Tatimore 

të Kosovës dhe me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm. Gjatë muajit mars AKK-ja do ta 

prezantojë raportin e saj në Kuvendin e Kosovës; 

 

Doganat e Kosovës kanë shënuar progres të kënaqshëm në luftë kundër korrupsionit. 

Statistikat e SSP tregojnë se në vitin 2010 janë bartur 4 raste nga viti 2008, 18 raste nga 

viti 2009 dhe 24 janë iniciuar nga vitin 2010. Totali i rasteve të përfunduara nga SSP në 

vitin 2010 janë 24 raste. Ndërkaq, sa i përket masave disiplinore, Doganat e Kosovës kanë 

shqiptuar këto masa: 7 vërejtje me gojë, 8 vërejtje me shkrim, 1 vërejtje e fundit me 

shkrim, 1 përjashtim nga puna, 2 degradime, 1 transfer i detyrueshëm, 3 anulim i 

përformancës, 2 trajnim i detyrueshëm, 9 ndalim promovimi, 1 suspendim (si masë e 

Bordit Disiplinor); 

 

EULEX-i ka vazhduar punën e tij në luftë kundër korrupsionit. Sipas statistikave të tyre, 5 

raste penale janë në fazën para gjykimit për korrupsion, 66 raste të krimeve ekonomike 

dhe krimit të organizuar priten të gjykohen. Rastet penale që janë në fazën e finale të 

gjykimit për vitin 2010 janë 18 raste të korrupsionit dhe 4 të krimit të organizuar. Numri i 

të pandehurve për këto raste është 175 të akuzuar për korrupsion dhe 175 për krim të 

organizuar. Gjatë vitit 2009-2010 kolegjet gjyqësore të kryesuara nga gjyqtarë të EULEX-t 

kanë shpallur 14 aktgjykime për korrupsion dhe 2 për krim të organizuar.  

 

Gjatë vitit 2010 janë publikuar gjithsej 7 Raporte Ndërkombëtare: Komiteti Kombëtar mbi 

Politikën e Jashtme Amerikane, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, Raporti i 

Paralajmërimit të Hershëm të UNDP-së, Kombet në Transit i Freedom House, Indeksi i 

Përceptimit për Korrupsionin, Barometri Global i Perceptimit dhe Raporti i Progresit; 

 

Shoqëria civile ka realizuar një sërë aktivitetesh në luftën e saj kundër korrupsionit; ka 

publikuar disa raporte të rëndësishme mbi korrupsionin dhe ka realizuar tryeza të 

ndryshme diskutimi mbi gjendjen e sundimit të ligjit në Kosovë  
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H y r j e 
 

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 

                                                 
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 legjitimi-

tetin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar të Kosovës 

3 Më shumë rreth efekteve negative dhe të dëmshme të 

Korrupsionit shih http://www.oecd.org dhe website-n dhe 

Raportet e Transparency International: 

http://www.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) - Tw luftosh korrupsionin: 

http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governan

ce/technical_areas/anti-corruption/ 

6 Renzo DAVIDDI: Korrupsioni po e dëmton procesin e inte-

grimit 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 

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 

renditet krahas shteteve më të 

korruptuara në botë dhe përkrahë 

shteteve të dështuara. Derisa bartësit 

institucionalë kanë premtuar se gjatë 

vitit 2010 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 USAID-it përmes 

Programit për Fuqizimin e Shoqërisë 

Civile i implementuar nga ISC – Instituti 

për Komunitete të Qëndrueshme, është 

duke e realizuar projektin e saj 

„Monitoruesi i Korrupsionit‟ që nga Janari 

i vitit 2010. 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.  

 

KOHA është TANI.  

 

 

 

 

 

                                                 
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 

 

Korrupsioni është shndërruar njëri ndër 

tre shqetësimet kryesore të qytetarëve të 

Kosovës.9 Derisa qytetarët e vendit kanë 

vazhduar ta perceptojnë Qeverinë si të 

korruptuar10, kryeministri Thaçi dhe 

bartësit e tjerë institucionalë kanë 

premtuar luftë të “ashpër” dhe të 

“pamëshirshme” ndaj praktikave 

korruptive. Një shqetësim të tillë e kanë 

përcuar edhe mekanizmat, institucionet 

dhe organizatat ndërkombëtare.Thirrjet 

e tyre janë adresuar pikërisht në luftimin 

e korrupsionit, krimit të organizuar dhe 

ekonomisë informale.11 Në linja më të 

zëshme kanë qenë partitë opozitare 

(AAK, AKR dhe LDD), të cilat e kanë 

kritikuar qeverinë si „koka e korrupsionit 

dhe e krimit të organizuar‟. Gjatë 

monitorimit të punës së Qeverisë për 

vitin 2010, Lëvizja FOL ka evidentuar 

progres të kufizuar në luftimin e 

korrupsionit. Nga ky monitorim ka 

rezultuar se lufta e qeverisë më shumë 

është fokusuar në sferën e retorikës e më 

pak në atë të veprimeve konkrete dhe 

rezultateve të prekshme. Gjatë tërë vitit 

2010 janë miratuar 304 vendime: 5 

kundër korrupsionit, 2 vendime që 

krijojnë hapësirë për dyshime korruptive 

dhe 299 për cështje të tjera.12 Gjatë 

muajit janar janë marrë gjithsej 22 

                                                 
9 Raporti i Parlajmërimit të Hershëm, UNDP Kosovë, 27 

mars, 2010, fq. 3-5 

10 Kosova renditet në vendin e 110 (Indeksi i Percepsionit 

për Korrupsionin). Po ashtu, 73% mendojnë se korrupsioni 

është rritur gjatë vitit 2010, Barometri Global i Korrupsionit, 

Transparency International, 2010, fq. 42 

11 Për më shumë detaje shih 

http://www.dardania.de/vb/upload/showthread.php?t=29

828, 14 qershor, 2010  

12 Më gjerësisht shih www.kryeministri-kos.org   

vendime: 1 në luftë kundër korrupsionit 

dhe 21 vendime për çështja tjera. Me 

këtë vendim është miratuar Projekligji 

për Parandalimin e Shpëlarjes së Parave 

dhe Financimit të Terriorizmit.13 Gjatë 

muajit shkurt janë miratuar gjithsej 18 

vendime: 1 në luftë kundër korrupsionit 

dhe 17 për cështje të tjera. Me ketë 

vendim është themeluar Task Forca Anti-

Korrupsion14. Kjo Task-Forcë, e cila 

funksionon në kuadër të Prokorurisë 

Speciale, përbëhet nga 8 prokurorë: 5 

vendasë dhe 3 ndërkombëtarë. Qeveria e 

Kosovës ka qenë përgjegjëse për 

përzgjedhjen e 30 oficerëve hetues të 

Policisë së Kosovës dhe 5 ekspertëve në 

fushën e tatimeve dhe cështjeve tjera në 

luftimin e dukurive negative. Prokurorët 

më këtë vendim është dashur të kenë 

stimulim më të madh financiar dhe 

mbrojtje fizike. Nga statistikat e 

Prokurorisë është raportuar se Task-Forca 

tani-për-tani është duke u marrë me 20 

raste korruptive. Pritet në vitin 2011 të 

shihen rezultatet e këtyre hetimeve. Në 

muajin mars janë ndërmarrë 37 vendime: 

1 kundrejt korrupsionit, 1 vendim që 

krijon mundësi korruptive dhe 35 për 

cështje të tjera. Me këtë vendim15 

Qeveria ka rritur buxhetin dhe numrin e 

stafit (17 pozita) për Agjencinë për 

Menaxhimin e Pasurisë së Sekuestruar apo 

Konfiskuar. Me këtë vendim janë krijuar 

parakushte dhe rekuizita më të 

favorshme për ngritjen e cilësisë dhe 

eficensën e punës së këtij institucioni. 

                                                 
13 Vendimi i Qeverisë së Kosovës, Nr. 06/106, 22.01.2010 – 

www.kryeministri-ks.org  

14 Po aty, Nr. 02/110, 26.02.2010 -  www.kryeministri-ks.org 

15 Po aty, Nr. 03/113, 08.03.2010 - www.kryeministri-ks.org. 

Me këtë vendim AMPSK do të ketë edhe 17 pozita tjera 

http://www.dardania.de/vb/upload/showthread.php?t=29828
http://www.dardania.de/vb/upload/showthread.php?t=29828
http://www.kryeministri-kos.org/
http://www.kryeministri-ks.org/
http://www.kryeministri-ks.org/
http://www.kryeministri-ks.org/
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Ndërkaq, vendimi tjetër është në konflikt 

të pastër interesi. Me këtë vendim 

Qeveria e Kosovës ka propozuar 

deputetin Naser Osmanin (LDK) për 

anëtar të Bordit të Agjencisë Kosovare të 

Privatizimit. Me Ligjin mbi Parandalimin 

e Konfliktit të Interesit16 deputetëve u 

ndalohet ushtrimi i funksioneve të tilla. 

Gjatë muajit prill janë miratuar gjithsej 

34 vendime, ku asnjë prej tyre nuk ka 

qenë në luftë kundër korrupsionit. Në po 

këtë muaj është bastisur Ministria e 

Transportit dhe Telekomunikacionit të 

Kosovës nga ana e EULEX-it.17 Me këtë 

rast opozita e ka kritikuar qeverinë e 

Kosovës “si të korruptuar dhe të 

kompromentuar”18. Këto bastisje sipas 

tyre kanë treguar pafuqinë dhe mungesën 

e vullnetit të Qeverisë për t‟u marrë me 

kërcënimin e korrupsionit.19 Pas këtyre 

bastisjeve, kryeministri Thaçi ka hedhur 

një mal akuzash në drejtim të 

strukturave ndërkombëtare. Këto bastisje 

sipas tij kanë qenë të udhëhequra nga 

ideja për linçime politike e jo për 

korrupsion dhe krim të organizuar.20 

Ndërkaq nga optika e EULEX-it ky proces i 

hetimeve nuk ishte bërë për arsye 

politike. Sipas tyre këto hetime nuk kanë 

pasur për objektiv vetëm zyrtarët e lartë 

ose ministrat e qeverisë së Kosovës. 

                                                 
16 Ligji mbi Parandalimin e Konfliktit të Interesit, 02 nëntor, 

2007, shpallur më Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/32, 

datë 14.06.2008 

17 Më gjerësisht rreth këtyre bastisjeve shih  

http://www.kohaditore.com/index.php?cid=1,7,19706, 28 

prill, 2010 

18 Besnik KRASNIQI – Haradinaj: Kosova udhëhiqet nga 

institucione të kompremtuara, Koha Ditore, 3.05. 2010, fq. 4  

19 Blerim SHALA – Dëmtimi i Shtetit, gazeta Ekspress, 10 Maj 

2010, fq. 3 

20 Intervistë e Kryeministrit THAÇI për “rastin Limaj”, 

mbajtur në RTK, 3 Maj 2010 

Hetimet e tilla janë bërë me qëllim të 

luftimit të korrupsionit në institucionet e 

qeverisë ose në ato private21. Sipas këtij 

misioni numri i rasteve ku dyshohet për 

korrupsion në të gjitha nivelet kalojnë 

shifrën 100.22 Kritikat e kryeministrit 

kundrejt strukturave ndërkombëtare janë 

relativizuar gjatë këtij muaji dhe diskursi 

është zhvendosur drejt korrupsionit dhe 

krimit të organizuar. Ai ka thënë se 

“institucionet e Kosovës kanë 

bashkëpunim të ngushtë me ICO dhe 

EULEX në luftimin e korrupsionit23. Në po 

këtë muaj është bërë koncesionimi i 

Aeroportit të Prishtinës. Pas akuzave të 

disa kompanive të vogla se koncesioni i 

ANP-së është manipuluar, 

ndërkombëtarët janë kujdesur për ta 

mbrojtur këtë proces. Pas shefit të ICO-

së, Peter Feith, në mbrojtje ka dalë edhe 

drejtuesi i ekipit këshillues i NACO, Hans 

Mohrman. Ky ka pohuar që “që nga dita e 

parë ky proces është menaxhuar me 

transparencë absolute dhe 

profesionalizëm, pa asnjë ndërhyrje 

politike24. Edhe ambasadori amerikan në 

Kosovë, Christofer Dell, ka deklaruar se 

koncesionimi i APP-së paraqet një 

ndryshim të paradigmës për Kosovën... 

duke i treguar botës se Kosova është e 

aftë të veprojë me përgjegjësi, 

transparencë dhe profesionalizëm.25 

Gjatë këtij muaji kryeministri i Kosovës 

                                                 
21 Më gjerësisht shih www.koha.net, - EULEX-i i vendosur 

për hetimin e korrupsionit –26 Maj, 2010  

22 Arben AHMETI – EULEX-i paralajmëron “verë të nxehtë”, 

Koha Ditore, 30 Maj 2010, fq. 2 

23 Një pohim i tillë është thënë në një takim me shefin e ICO. 

Më gjerësisht shih http://www.koha.net, 31 Maj 2010 

24 Agon SINANAJ – Proces jo politik, gazeta Ekspress, 17 Maj 

2010, fq. 10 

25 http://albanian.pristina.usembassy.gov, 19 Maj 2010  

http://www.kohaditore.com/index.php?cid=1,7,19706
http://www.koha.net/
http://www.koha.net/
http://albanian.pristina.usembassy.gov/
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ka realizuar edhe një takim të 

përbashkët me ministrin e Punëve të 

Brendshme, kryeprokurorin e shtetit dhe 

drejtorin e Policisë së Shtetit. Në këtë 

takim është akorduar që “qeveria të 

mbështes fuqishëm të gjitha institucionet 

në luftë kundër korrupsionit, në mënyrë 

që toleranca ndaj korrupsionit të 

vazhdojë të jetë  zero”.26 Edhe në muajin 

maj Kryeministri Thaçi ka përsëritur 

përkushtimin e qeverisë së tij kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai 

është zotuar se do t‟i hetojë të gjitha 

aferat korruptive dhe kriminale që kanë 

ndodhur nga  qershori i vitit 1999 e deri 

me tani. Sipas tij janë 111 raste të 

dyshimit për hetime të zyrtarëve të 

institucioneve të Kosovës.27 Megjithatë, 

mungesa e rezultateve në këtë luftë ka 

shkaktuar një trend të rënies së 

besueshmërisë në Qeverinë e Republikës 

së Kosovës. Ndërkaq përgjegjëse për një 

gjendje të zymtë socio-ekonomike dhe 

politike qytetarët e kanë mbajtur 

Qeverinë e Kosovës (80% e qytetarëve) 

dhe jo si më parë UNMIK-un apo EULEX-

in.28 Në të njëjtën linjë të mendimit 

është edhe Raporti i Freedom House, i 

cili ka treguar se lufta ndaj korrupsionit 

nuk ka shënuar rritje që nga viti 2008, 

por shkalla e pandryshueshme vazhdon të 

mbetet 5.7529. Gjatë muajit maj janë 

marrë 32 vendime: vetëm 1 prej tyre ka 

qenë në kuadër të sferës anti-korrupsion. 

                                                 
26 Po aty, 31 Maj 2010  

27 Hashim THACI: Hetime për të gjitha krimet, Ekspress, 6 

qershor, 2010, fq. 5 

28 Raporti i Parlajmërimit të Hershëm, UNDP Kosovë, 27 

mars, 2010, fq. 3-5 

29 Ilir Deda: Kombet në Transit 2010 (Kosovë), Raporti i 

Freedom House, fq. 1. Ky vlerësim me notën 5.75 është 

jashtëzakonisht i dobët, ngase nota më e dobët (me nivel më 

vogël të progresit) është 7.0.  

Me këtë vendim është rregulluar cështja 

e nënshkrimit të kontratave publike me 

vlerë të mesme dhe vlerë të madhe.30 Në 

anën tjetër partitë opozitare kanë pohuar 

se ky vendim nuk do t‟i zvogëlojë 

mundësitë për korrupsion31 dhe nuk është 

një ndihmë në këtë luftë.32 Për dallim 

nga ky muaj, në muajin qershor nuk 

është marrë asnjë vendim kundër 

korrupsionit.33 Në muajin korrik është 

marrë 1 vendim në konflikt të pastër 

interesi.34 Me këtë vendim është 

propozuar Slobodan Petrovic35 për anëtar 

në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. 

Përvec që është deputet I Kuvendit të 

Kosovës, ai po ashtu punonon edhe në 

PTK. Në muajin tjetër, gusht, Qeveria e 

Kosovës ka qenë e përqendruar në 

projekt-rezolutën serbe për Kosovën dhe 

aspak në luftën kundër korrupsionit dhe 

krimit të organizuar. Në këtë muaj është 

marrë 1 vendim anti-korrupsion.36 Edhe 

pse me këtë vendim është miratuar 

Programi Qeveritar dhe Plani i Veprimit 

për Parandalimin e Ekonomisë Informale 

në Kosovë për vitin 2010-2012, është i një 

rëndësie të madhe për ta reduktuar 

shkallën e lartë të ekonomisë informale. 

                                                 
30 Vendimi i Qeverisë së Kosovës, Nr. 2/126, 26.05.2010 – 

www.kryeministri-ks.net  

31 Ahmet ISUFI – prononcim për gazetën Ekspress: Skeptikët 

për reformat, 31 Maj 2010, fq. 10 

32 Po aty, fq. 10 

33 Gjatë këtj muaji janë miratuar gjithsej 32 vendime   

34 Vendimi i Qeverisë së Kosovës, Nr. 03/134, 14.07.2010. 

Gjatë këtij muaji janë miratuar edhe 22 vendime tjera, por që 

nuk kanë qenë në domenin e luftës kundër korrupsion 

35 Deputeti serb i Kuvendit të Kosovës nga radhët e SLS. Më 

shumë informata shih http://www.assembly-

kosova.org/?cid=2,102,623 

36 Vendimi i Qeverisë së Kosovës, Nr. 11/146, 29.09.2010. 

Gjatë këtij muaji janë miratuar edhe 36 vendime për cështje 

tjera 

http://www.kryeministri-ks.net/
http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,102,623
http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,102,623
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Pas këtij muaji e deri në muajin dhjetor 

asnjë vendim nuk është miratuar për ta 

luftuar korrupsionin, krimin e organizuar 

apo ekonominë informale.37 Mungesa e 

veprimeve të saj shpjegohet edhe me 

faktin se debati mbi korrupsionin është 

duke u zbehur si rezultat i çështjeve 

makropolitike: sovraniteti, integriteti 

territorial, veriu i Kosovës, njohjet 

ndërkombëtare, “çështja Sejdiu”, 

strategjia për privatizimin e PTK-së dhe 

zgjedhjet e parakohshme. Qeveria e 

Kosovës, e krijuar nga një koalicion i 

madh ndërmjet PDK-së dhe LDK-së në 

vitin 2008, është goditur në muajin tetor 

nga tërheqja e njëanshme e LDK-së nga 

koalicioni qeverisës. Kjo tërheqje ka 

rezultuar pas akt-gjykimit të Gjykatës 

Kushtetuese të Kosovës, e cila kishte 

konstatuar shkelje të rëndë kushtetuese 

nga ana e ish-presidentit Sejdiu.38 Pasi 

vendi ishte futur në një krize të thellë 

institucionale dhe politike, Kuvendi ka 

mbajtur seancën e saj për mocionin e 

votë-besimit. Pro mocionit të mosbesimit 

të qeverisë kanë votuar 66 deputetë, 1 

ishte kundër dhe 2 kanë abstenuar.39 Në 

vazhdën e aktiviteteve të saj është edhe 

shkarkimi i fundit i zv. ministrit të MTPT-

së, Gjergj Dedaj, miratimi i Projekt-Ligjit 

për Prokurimin Publik si dhe propozimi 

për nxjerrjen e Ligjit Anti-Mafia. 

Shkarkimi i z. Dedaj ka ardhur dy ditë pas 

emërimit të tij në postin e zv. ministrit 

të Ministrisë së Transportit dhe 

                                                 
37 Gjatë këtyre 4 muajve (shtator, tetor, nëntor dhe dhjetor) 

janë miratuar gjithsej 59 vendime.  

38 Gjykata Kushtetuese e Kosovës: Rasti Nr. KO 80/10, 7 

Tetor 2010 

39 Më gjerësisht shih ëë.koha.net, 2 nëntor, 2010. 

Telekomunikacionit të Kosovës40, duke 

shënuar njëkohësisht afatin rekord të 

shkarkimit të një zyrtari të lartë publik. 

Shkarkimi i tij ka ardhur menjëherë pas 

deklarimeve në media se Gjergj Dedaj, 

gjersa kishte qenë zv. ministër i Punës 

dhe Mirëqenies Sociale, kishte abuzuar 

me paranë publike. Për vetëm 11 muaj 

Gjergj Dedaj kishte shfrytëzuar 33 mijë 

euro nga kredit-kartelat e Qeverisë dhe 

mbi 8 mijë euro tjera avance pa 

mbulesë.41 Kanë qenë pikërisht këto 

fakte, sipas zyrtarëve të lartë qeveritarë, 

që kanë ndikuar në shkarkimin e tij.42 Ky 

veprim, sipas komunikatës së Qeverisë, 

vjen në vazhdën e luftës së pakompromis  

ndaj korrupsionit, dukurive negative dhe 

është në funksion të fuqizimit të 

qeverisjes së mirë, transparente dhe në 

shërbim të interesave të qytetarëve të 

vendit.43 Megjithatë, “rasti Dedaj” 

dëshmon edhe njëherë që ndërrimet me 

aktin e “riformatimit të Qeverisë” nuk 

kanë ngjarë për arsye se ministrat dhe 

zv. ministrat e shkarkuar kanë abuzuar 

me autoritetin dhe paranë publike, por 

kanë qenë vetëm ndryshime kozmetike. 

Në qoftë se Qeveria e Kosovës ka qenë në 

dijeni për këto abuzime, atëherë nuk 

është dashur që ta ri-emërojë Dedaj-ni 

në postin e zv. ministrit të Ministrisë së 

Transportit dhe Telekomunikacionit të 

Kosovës. Edhe pse shihet qartazi që 

Gjergj Dedaj ka keqpërdorur pozicionin e 

tij, ndaj tij ende nuk është ndërmarrë 

                                                 
40 Petrit COLLAKU – Kosovë: Zyrtari i shkarkuar pas disa 

ditëve emërimi, www.balkaninsight.com, 16 korrik 2010 

41 Arsim RASHITI: Gjergj Dedaj, mijëra euro pa mbulesë, 

gazeta Zëri, 14 korrik 2010, fq. 1 

42 Memli KRASNIQI: Dedaj shkarkohet dy ditë pas emërimit, 

gazeta Zëri, 16 korrik 2010, fq. 8 

43 Gazeta Express: Kërcënon Thacin, 16 korrik 2010, fq. 5 

http://www.koha.net/
http://www.balkaninsight.com/
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asgjë konkrete për ndjekjen penale të 

tij. Nuk mjafton vetëm shkarkimi i tij nga 

funksionet qeveritare, por duhet të 

ndiqet edhe penalisht për veprimet 

korruptive të kryera. Në të kundërtën 

mund të shndërrohet në një precedent 

për zyrtarët tjerë të involvuar në afera të 

ndryshme korruptive. Në qoftë se Qeveria 

e Kosovës është e bindur dhe e sinqertë 

në luftën kundër korrupsionit dhe krimit 

të organizuar, atëherë duhet të shkarkojë 

edhe ministrat tjerë të involvuar në afera 

të ndryshme korruptive dhe kriminale. 

Pastrimi i Qeverisë nga këta ministra do 

të mundësonte një shfrytëzim më të 

arsyeshëm dhe më të mirë të financave 

publike dhe do të ndikonte në rritjen e 

besueshmërisë së qytetarëve ndaj 

institucioneve të Kosovës. Niveli i lartë i 

korrupsionit dhe krimit të organizuar në 

instancat më të larta qeverisëse ka 

alarmuar edhe ish-Kryeministrin britanik, 

Tony Blair. Thirrja e tij ka qenë që 

institucionet e Kosovës ta luftojnë 

korrupsionin dhe krimin e organizuar, 

sepse vetëm në këtë mënyrë Kosova 

mund të përqafojnë vlerat demokratike, 

mund të zhvillohet ekonomikisht dhe të 

integrohet në strukturat euro-atlantike. 

Blair ka thënë se korrupsioni gërryen 

mbështetjen popullore për shtetin, minon 

paaftësinë dhe punën e madhe, ndaj 

edhe mungesa e tij është një parakusht 

thelbësor për anëtarësim në Bashkimin 

Evropian.44 Edhe deputetët e Parlamentit 

Evropian janë shprehur të brengosur për 

nivelin dhe shtrirjen e korrupsionit dhe 

krimit të organizuar në institucionet 

publike. Në Rezolutën e miratuar nga 

Parlamenti Evropian është theksuar që 

                                                 
44 Deklarimi i Tony BLAIR me rastin e mbajtjes se fjalimit të 

tij në Kuvendin e Kosovës. Me gjerësisht shih Transkriptin e 

Mbledhjes Solemne të Kuvendit të Kosovës.  9 korrik 2010.  

vitit 2010 është qenësor, për Qeverinë e 

Kosovës dhe për të gjitha nivelet e 

administratës, për të përparuar në 

reformat kyçe.45  Edhe Presidenti i 

Bashkimit Evropian, Herman van Rompuy, 

ka porositur lidershipin politik të Kosovës 

për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e 

organizuar, sepse kjo luftë nënkupton 

zhvillimin e Kosovës dhe nxitë përparimin 

social e ekonomik të saj.46 Kryeministri 

Thaçi, në mbledhjen e 14 korrik-ut 2010, 

ka pohuar se tashmë ka filluar procedura 

për nxjerrjen e ligjit Anti-Mafia, me 

synimin që përmes tij të goditen të gjitha 

format e kriminalitetit.47 Një ligj të tillë 

e ka rekomanduar edhe Raporti Kombëtar 

mbi Politikën e Jashtme Amerikane. Në 

të është thënë se baza ligjore është e 

pamjaftueshme për ta luftuar 

korrupsionin - si rrjedhojë e zbrazëtirave 

ligjore, ngase Kosova ende nuk e ka Ligjin 

Anti-Mafia” ose një ligj i cili do të 

konfiskonte pasuritë që janë fituar në 

mënyrë të paligjshme.48  Nëse Thaçi e ka 

njëmend këtë luftë, atëherë duhet të 

fillojë nga rrethi më i lartë qeveritar, 

duke bërë shkarkimin e ministrave të 

dyshuar për afera korruptive. Ky ka qenë 

edhe konkluzioni që ka rezultuar nga 

tryeza e rrumbullakët e Klubit për 

Politikë të Jashtme të Kosovës.   

  

                                                 
45 Valmir KLAIQI: Rezuluta e Njohjes, gazeta Express, 9 kor-

rik 2010, fq. 4 

46 Deklarimi i Presidentit Herman van ROMPUY me rastin e 

takimit të tij me Presidentin e Kosovës, Fatmir SEJDIU, Zëri, 

7 korrik 2010 

47 Deklarimi i Kryeministrit THACI në mbledhjen e rregullt të 

Kabintetit të tij, RTK – Edicioni i Lajmeve (19:30), 14 korrik, 

2010 

48 David L. PHILLIPS – Të Kuptuarit e Pavarësisë së Kosovës, 

Këshilli Kombëtar mbi Politikën e Jashtme Amerikane, New 

York. 1 Maj, 2010, fq. 7 
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Tab (1): Statistikat e paraqitura në formë 

tabelare – për vitin 2010 
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Kuvendi i Kosovës 

 

Kuvendi i Kosovës ka mbajtur gjithsej 31 

seanca plenare në vitin 2010.49 Gjatë 

këtyre seancave janë miratuar një sërë 

ligjesh që do të ndikojnë drejtpërdrejt 

ose tërthorazi në luftimin e korrupsionit, 

krimit të organizuar dhe ekonomisë 

informale.  

 

Ligjet e aprovuara: 

 

 Ligji për deklarimin, prejardhjen 
dhe kontrollin e pasurisë dhe të 
dhuratave të zyrtarëve të lartë 
publikë50; 

 Ligji për gjykatat51; 

 Ligji për financimin e subjekteve 
politike52; 

 Ligji për parandalimin e 
shpëlarjes së parave dhe financi-
mit të terrorizmit53; 

 Ligji për Këshillin Gjyqësor të Ko-
sovës54; 

 Ligji për Këshillin Prokurorial të 
Kosovës55; 

 Ligji për Prokurorin e Shtetit56; 

 Ligji për prokurimin publik në Re-
publikën e Kosovës57 dhe; 

 Ligji për qasje në dokumente pub-
like58  

                                                 
49 6 prej tyre kanw qenw séance solemne 

50 Nr. 03/L-151,  11 shkurt, 2010, Dekreti nr. DL-008-2010,  
Datë 02.03.2010   
 
51 Nr. 03/L-199, 22 korrik, 2010, Dekreti nr.047-2010, Datë 
09.08.2010   
 
52 Nr. 03/L-174, 16 shtator 2010, Shpallur në pajtim më 
nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë 
06.10.2010  
 
53 Nr. 03/L-196, 30 shtator, 2010, Dekreti nr. 055 -2010, 
Datë 18.10.2010   
  
54 Nr. 03/L-223, 30 shtator, 2010, Dekreti nr. 053 -2010, 
Datë 18.10.2010   
55 Nr. 03/L-224, 30 shtator, 2010, Dekreti nr. 051 -2010, 
Datë 18.10.2010   
  
56 Nr. 03/L-225, 30 shtator, 2010, Dekreti nr. 049 -2010, 
Datë 18.10.2010   
  
57 Nr. 03/L-241, 30 shtator, 2010, Dekreti nr. 057 -2010, 
Datë 25.10.2010   
  

  
Këto ligje do të ndihmojnë në reduktimin 

e mundësisë së abuzimit me paranë 

publike dhe autoritetin zyrtar. Pritet që 

në vitin 2011 të miratohen edhe ligjet e 

tjera59 që janë në kuadër të sferës anti-

korrupsion. Duke lënë anash ligjet e 

miratuara gjatë vitit 2010, nuk është 

vërejtur ndonjë vullneti i spikatur nga 

ana e deputetëve për të diskutuar për 

aferat korruptive. Lëvizja FOL ka 

monitoruar pjesën e kohës së pyetjeve 

parlamentare. Në bazë të nenit 26.1 të 

Rregullores së Punës së Kuvendit60 kjo 

kohë është e kufizuar në 50 minuta. 

Mungesa e pranisë së ministrave ka 

pamundësuar funksionimin e këtij neni – 

që krijon hapësirë solide për deputetët e 

interesuar që të parashtrojnë pyetje 

parlamentare në adresë të kabinetit 

qeveritar. Kjo ka bërë që shumë 

deputetë të heqin dorë nga parashtrimi i 

pyetjeve dhe t‟i përsërisin për të saten 

herë ato.  Nëse e analizojmë tabelën nr. 

2, shohim se gjatë kohës së pyetjeve 

parlamentare janë bërë gjithsej 203 

pyetje parlamentare: 67 për afera 

korruptive dhe 136 për cështje të tjera. 

Në muajin janar janë parashtruar vetëm 

2 pyetje për korrupsion dhe 11 sosh për 

cështjë të tjera. Në muajin shkurt 

Kuvendi ka debatuar më shumë mbi 

korrupsionin: janë bërë 5 pyetje për 

korrupsion dhe gjithsej 20 pyetje për 

cështje të tjera. Në muajin mars janë 

                                                                       
58 Nr. 03/L-215, 07 tetor, 2010, Dekreti nr. 063 -2010, Datë 
01.11.2010   

59 Ligji Anti-Mafia, Whistle Blowers dhe Ligji pwr Konfiski-

min e Pasurisw sw Paligjshme.  

60 Neni 26.1. i Rregullores së Kuvendit të Kosovës, miratuar 

me 20 Maj 2005, e ndryshuar dhe e plotësuar me 1 Qershor 

2006. 
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bërë vetëm 4 pyetje për afera 

korruptive, ndërkaq 9 për çështje të 

tjera. Në muajin prill janë bërë 12 pyetje 

për denoncimin e aferave korruptive, 

ndërkaq 19 për çështje të tjera. Në 

muajin maj janë mbajtur 2 seanca. Gjatë 

këtyre seancave janë bërë vetëm 6 

pyetje për anti-korrupsion dhe 18 për 

çështje të tjera. Janë ngritur kryesisht 

shqetësime që kanë të bëjnë më 

mosmiratimin e disa ligjeve dhe për 

dilemat e shumta për procesin e 

privatizimit. Nëse e krahasojmë seancën 

e parë me atë të dytën rezulton që në 

këtë të fundit është diskutuar me tepër 

për korrupsionin dhe krimin e organizuar. 

Driton Tali ka denoncuar tenderin për 

pajisje të shkollave me teknologji 

informative që është dhënë 24 milionë 

më shtrenjtë nga ana e MASHT-it.61 

Ndërkaq, gjatë diskutimit për 

ndërmarrjet publike, të iniciuar me 

mocionin e 11 deputetëve të Kuvendit të 

Kosovës, Qeveria e Kosovës nuk e ka 

sjellë raportin për gjendjen në këto 

ndërmarrje me arsyetimin se auditimet 

ende nuk kanë përfunduar. Iniciuesi i 

këtij mocioni parlamentar, Driton Tali, ka 

thënë se Qeveria që nga fillimi i mandatit 

të saj nuk ka bërë diçka për të ndryshuar 

gjendjen në këto ndërmarrje. Sa i përket 

KEK-ut, ai ka thënë se në këtë 

ndërmarrje vazhdon trendi i dhënies së 

tenderëve për kompanitë jokompetente 

dhe kriminale. Sipas tij hiq më mirë nuk 

është as gjendja në PTK.62 Një brengë të 

tillë e ka shprehur edhe Kompania “PA 

Consulting”, e përbërë nga një grup 

këshilltarësh të Korporatës Energjetike 

                                                 
61 Transkripti i Seancës Plenare të Kuvendit të Republikës së 

Kosovës, mbajtur me 13 dhe 17 Maj, 2010, fq. 11 

62 Vatra QEHAJA – Opozita akuzon Qeverinë për korrupsion 
në ndërmarrjet publike, Koha Ditore, 14 Maj 2010, fq. 9 

dhe të cilët financohen nga Agjencia 

Amerikane për Zhvillim--USAID. Kjo 

kompani ka vlerësuar se buxheti i Kosovës 

është dëmtuar për miliona euro 

nëpërmjet tenderëve për import të 

energjisë elektrike të kryer nga KEK-u. 

Sipas këshilltarëve të kësaj kompanie ka 

qenë e pamundur të bindet kushëriri i 

Kryeministrit i Kosovës, Nijazi Thaçi, për 

mos-nënshkrimin e kontratave me 

kompanitë serbe “EFT” e “Rudnap”, me 

çmime për 20 për qind më të larta. Prej 

këtyre kontratave vlerësohet se buxheti i 

Kosovës është dëmtuar për 8 milion 

euro63. Ndërkaq në seancën e dytë 

deputeti Naim Rrustemi ka ngritur 

çështjen e tenderit për operatorin virtual 

Dardafone dhe Dardafone.net. Sipas tij 

këta dy operatorë kanë qenë i njëjti 

ofertues, mirëpo më këtë synohet “t‟i 

qitet hi syve opinionit publik”.64 Edhe 

deputeti tjetër i pavarur, Driton Tali, ka 

ripërsëritur pyetjen e njëjtë nga seanca 

paraprake.  Në anën tjetër Riza Smaka, 

ka adresuar kritika të shumta në adresë 

të gjykatave dhe gjyqësorit. Ai ka thënë 

se ekzistojnë mijëra lëndë të 

pazgjidhura, duke përfshirë edhe ato që 

kanë të bëjnë me afera korruptive.  

Debati është “nxehur” rreth korrupsionit 

dhe krimit të organizuar kur deputeti i 

AAK-së, Shkumbin Demaliaj, ka shprehur 

mllefin e tij për “zhburrnimin e 

institucioneve të Kosovës në rastin e 

bastisjes së MTPT-së”. I menjëhershëm 

ka qenë edhe reagimi i Kryeministrit të 

Kosovës, Hashim Thaçi, i cili ka pohuar që 

“Qeveria e tij është qeveria e parë që ka 

filluar luftën ndaj korrupsionit”. Më tutje 

                                                 
63 Parim ULLURI – Kushëriri i kryeministrit dëmtoi buxhetin 
për disa miliona euro, Koha Ditore, 13 Maj 2010, fq. 8 
 
64 Monitorimi i Kuvendit të Kosovë nga stafi i Lëvizjes FOL, 
27 Maj 2010 
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ai ka pohuar se lufta ndaj korrupsionit 

nuk do të përfshijë vetëm periudhën e tij 

qeverisëse, por tërë periudhën e pas-

luftës. Thaçi më këtë rast ka thënë se 

qeveria do të jetë bartëse e kësaj lufte, 

ndërsa EULEX do të ndihmojë dhe do të 

ketë rolin e lehtësuesit.65 Kuvendi i 

Kosovës gjatë muajit qershor ka mbajtur 

vetëm katër seanca plenare. Prej tyre 

janë bërë 12 pyetje për çështje 

korruptive. Janë miratuar disa ligje dhe 

janë ngritur kryesisht shqetësime që kanë 

të bëjnë më çështjet makro-politike: 

sovraniteti, integriteti territorial, festimi 

i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe 

negociatat me Serbinë.  Megjithatë, nëse 

krahasojmë të katër seancat rezulton që 

në seancën e 10 qershorit 2010 është 

diskutuar me tepër për korrupsionin dhe 

krimin e organizuar. Deputetët e 

pavarur66 janë treguar më aktivë në 

denoncimin e aferave të mundshme 

korruptive, por është evidentuar edhe 

një spektër më i gjerë i deputetëve që 

kanë ngritur shqetësimet e tyre për 

abuzimin e parasë publike nga ana e 

Qeverisë së Kosovës. Deputeti Naim 

Rrustemaj ka ngritur shqetësimin për 

udhëzimin administrativ67 të Qeverisë së 

Kosovës. Ky udhëzim sipas tij është në 

kundërshtim me Ligjin mbi Prokurimin 

Publik.68 Ndërkaq zv. Kryeministri Kuçi ka 

                                                 

65 Monitorimi i Kuvendit të Kosovës nga ana e stafit të 

Lëvizjes FOL. 

66 Gjatë kohës së pyetjeve parlamentare më të zëshmit vazh-

dojnë të jenë Naim RRUSTEMI dhe Driton TALI, por edhe 

deputetë tjerë nga partitë opozitare (AAK, AKR dhe LDD)  

67 Ky udhëzim rregullon mënyrën e nënshkrimit t tenderëve, 

që për çdo tender, shuma e të cilit kalon mbi 9 mijë euro, 

duhet të nënshkruhet nga tre zyrtarë, përfshirë edhe vet 

Ministrin 

68 Neni 24, Nr. 03/L-241, 30 shtator, 2010, Dekreti nr. 057 -
2010, Datë 25.10.2010   

arsyetuar nxjerrjen e këtij vendimi duke 

pohuar se do të rrisë përgjegjësinë e 

institucioneve përballë qytetarëve të 

vendit. Edhe deputeti tjetër i pavarur, 

Driton Tali, ka ripërsëritur pyetjen për  

pajisjen e shkollave me teknologji 

informative që është dhënë 24 milionë 

më shtrenjtë nga ana e MASHT-it. 

Deputeti Tali ka adresuar edhe pyetje të 

shumta në adresë të Kryeministrit në 

lidhje me procesin e riformatizimit të 

Qeverisë së tij. Me një gjuhë më të 

ashpër dhe kritike është shprehur 

deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e 

Kosovës, Ardian Gjini. Qeveria e Kosovës 

sipas tij është zhytur në korrupsion dhe 

në pamundësi për ta luftuar atë ka 

lansuar propagandën e vet se “të gjithë 

politikanët e Kosovës janë të korruptuar, 

kështu që s‟ka nevojë të vijë në pushtet 

ndonjë parti tjetër, sepse edhe ajo është 

e korruptuar, ose nëse s‟është, do të 

korruptohet edhe ajo”. Gjatë muajit 

korrik janë mbajtur pesë seanca plenare, 

tri prej të cilave kanë qenë mbledhje 

solemne: fjalimi i Tony Blair-it, fjalimi i 

Presidentit të Kosovës dhe mbështetja 

për Mendimin Këshillëdhënës të Gjykatës 

Ndërkombëtare të Drejtësisë. Asnjë 

pyetje rreth korrupsionit nuk është bërë 

nga ana e deputetëve të Kosovës. Derisa 

Kuvendi gjatë muajit gusht ka qenë në 

pushim, në muajin shtator ka mbajtur 

gjithsej 4 seanca plenare. Prej këtyre, në 

seancën e 15 shtatorit, të mbajtur për 

privatizimin e Postës dhe Telekomit të 

Kosovës, deputetët janë përfshirë në 

diskutime të shumta nëse PTK-ja duhet të 

privatizohet apo jo. Në kohën e pyetjeve 

parlamentare janë bërë vetëm 16 pyetje 
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për korrupsion dhe 17 pyetje për çështje 

tjera. Gjatë muajit tetor ka mbajtur 

gjithsej 3 seanca plenare. Në kohën e 

pyetjeve parlamentare janë bërë vetëm 

10 pyetje për korrupsion dhe 15 pyetje 

për çështje tjera. Ndërkaq, në muajin 

nëntor ka mbajtur vetëm një seancë 

plenare. Në këtë seancë është votuar 

mocioni i mos-besimit për Qeverinë e 

Kosovës. Pas kësaj seance Kuvendi është 

shpërbërë nga ana e u.d. të Presidentit 

të Kosovës, Jakup Krasniqi.  

 

Tab (2): Pyetjet parlamentare gjatë kohës së 

pyetjeve parlamentare – për vitin 2010 

 

 

 

 

 

Ky pasivizim në ndërmarrjen e 

aktiviteteve dhe veprimeve të cilat do të 

kontrollin Qeverinë ka ndikuar që niveli i 

kënaqshmërisë së qytetarëve me punën e 

Kuvendit të pësoi rënie në 33%.69 Kjo 

përqindje tregon një krizë të thellë 

legjitimiteti dhe besueshmërie në 

Legjislativin e vendit – i vetmi organ i 

zgjedhur drejtpërdrejt nga qytetarët e 

Kosovës.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Raporti i Parlajmërimit të Hershëm, UNDP Kosovë, 27 

mars, 2010, fq. 1. Sipas këtij Raporti, kënaqëshmëria me 

punën e Kuvendit ka rënë për rreth 13% që nga shtatori 

2009 
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Deputetët më aktiv - në kuadër të kësaj 

kohe për pyetje parlamentare më të 

zëshmit në denoncimin për afera të 

ndryshme korruptive kanë qenë 

deputetët e pavarur: Driton Tali dhe 

Naim Rrustemi. Driton Tali ka bërë 

gjithsej 21 pyetje parlamentare për 

korrupsion, Naim Rrustemi me 17 pyetje, 

Riza Smaka 9 pyetje për korrupsion dhe 

Xhylnaze Syla 5 pyetje.  

 

 

Tab (3): Deputet më aktiv gjatë kohës së 

pyetjeve parlamentare– për vitin 2010 
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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. Njëra 

nga arsyet pse korrupsioni dhe krimi i 

organizuar është shtrirë gjithandej 

institucioneve është edhe zhytja e vet 

sistemit gjyqësor në korrupsion pikërisht 

rënia e tij në grackën e presioneve dhe 

interferimeve politike. Një konstatim të 

tillë e konfirmon edhe Raporti i fundit i 

EULEX-it, i cili thekson se sistemi i 

drejtësisë në Kosovës ende tregon shenja 

të dobësisë. Më tutje thuhet se 

interferencat në nivele të ndryshme dhe 

në forma të llojllojta janë evidentuar.70 

Gjyqësori i Kosovës vazhdon të jetë 

institucioni që qytetarët janë më së paku 

të kënaqur. Edhe Raporti i 

Paralajmërimit të Hershëm kishte 

regjistruar një rënie prej 10% që shënon 

nivelin më të ulët të regjistruar 

ndonjëherë.71  Prandaj, meqë 

demokracitë assesi nuk mund të 

funksionojnë pa sistemin gjyqësor, ngase 

garanton dhe kontrollon pushtetet tjera, 

atëherë edhe Kosova duhet të ndërmarrë 

hapa të shpejtë dhe seriozë për 

reformimin e thellë të saj. 

 

Këshilli Gjyqësor i  Kosovës, i cili 

përbëhet nga 13 anëtarë, siguron që 

gjykatat në Kosovë të jenë të pavarura, 

                                                 
70 Program Raporti 2010: Ndërtimi i Përbashkët i Ndryshi-

mit të Qëndrueshëm, EULEX, qershor 2010, fq. 9  

71 Raporti i Parlajmërimit të Hershëm, UNDP Kosovë, 27 

mars, 2010, fq. 2 

profesionale dhe të paanshme72. Edhe pse 

gjatë vitit 2010 KGJK-ja suksesshëm ka 

përmbyllur procesin e emërimit dhe 

rimërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, 

ky proces është shoqëruar me interferime 

politike dhe ka qenë i paaftë që të 

sigurojë pavarësinë dhe paanshmërinë e 

sistemit gjyqësor.73 Ndërkaq sipas 

Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës74 asnjëherë nuk ka pasur 

ndërhyrje direkt në vendimmarrje të 

gjyqësorit, mirëpo varësia ekonomike e 

buxhetore po ndikon në varësinë e 

gjyqtarëve.75 Nga statistikat e këtij 

institucioni kushtetues shohim se 

përgjatë vitit 2010 janë ndërmarrë një 

sërë vendimesh dhe masash në luftë 

kundër korrupsionit. Në kuadër të 

kategorisë së lëndëve të pazgjidhura në 

fillim të periudhës raportuese KGJK-ja ka 

pasur gjithsej 138 raste: 109 lëndë për 

shpërdorim të pozitës zyrtare, 20 për 

marrje të ryshfetit dhe 9 për dhënie të 

ryshfetit. Tek kategoria lëndë të 

pranuara në punë 65: 43 për shpërdorim 

të pozitës zyrtare, 15 për marrje të 

ryshfetit dhe 7 sosh për dhënie të 

ryshfetit. Aktualisht janë 203 lëndë në 

punë: 152 për shpërdorim të pozitës 

zyrtare, 35 për marrje të ryshfetit dhe 16 

për dhënie të ryshfetit. Gjatë vitit 2010 

janë zgjidhur gjithsej 62 lëndë: 38 për 

shpërdorim të detyrës zyrtare, 17 për 

marrje të ryshfetit dhe 7 për dhënie të 

ryshfetit. Ndërkaq, në fund të periudhës 

                                                 
72 Kushtetuta e Republikws sw Kosovws: Neni 108, Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës, 15 qershor, 2008, fq. 42 

73 Komisioni Evropian: Raporti i Progresit, 9 nëntor, 2010, fq. 

10 

74 Enver PECI 

75 Enver PECI: Reformat e vonuara, shpëtimi i gjyqësorit, 

Koha Ditore, 20 qershor, 2010, fq. 1-2 
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raportuese kanë mbetur gjithsej 141 

lëndë të pazgjidhura: 114 për shpërdorim 

të pozitës zyrtare, 18 për marrje të 

ryshfetit dhe vetëm 9 në kuadër të 

dhënies së ryshfetit. 

Tab (4): Statistikat e Anti-korrupsionit – për 

vitin 2010 

 

Prokuroria e Kosovës për herë të parë 

është involvuar në kundërvënien e 

korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

Task-Forca, e cila ishte themeluar në 

shkurt të këtij viti dhe e cila operon në 

kuadër të Prokurorisë Speciale, është 

funksionalizuar me rastin e arrestimit më 

të madh të një zyrtari të lartë që nga 

periudha e pas-luftës: Guvernatorin e 

Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim 

Rexhepi. Guvernatori në fjalë është 

akuzuar për keqpërdorimet me polisa 

kufitare, korrupsion, marrje ryshfeti, 

shmangie nga tatimi dhe shpëlarje 

parash.76  

                                                 
76 Zekirja SHABANI: Arrestohet një peshkaqen, Express, 24 

korrik 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Në këtë aksion kanë marrë pjesë vetëm 

prokurorët vendorë dhe Policia e 

Kosovës. Kjo ka shënuar një zhvendosje 

të luftës së korrupsionit nga mekanizmat 

ndërkombëtarë në ata vendorë. Ky është 

një hap i rëndësishëm dhe përmbajtjesor 

për të ndriçuar një dekadë 

keqpërdorimesh të bëra në sistemin 

bankar dhe atë të sigurimeve. Përveç 

bastisjeve që kanë ngjarë në BQK, është 

bastisur po ashtu edhe shtëpia e Ibush 

Mazreku-t, i cili aktualisht punon në 

postin e drejtorit në kompaninë e 

sigurimeve Dardania. Në ndihmë të 

Guvernatorit Rexhepi ka dalë edhe ish 

guvernatori i BQK-së, Michel Svetchine. 

Ky ka mbrojtur Rexhepin për akuzat dhe 

dyshimet e bazuara ndaj tij. Të gjashtë 

akuzat që janë duke rënduar mbi 
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Guvernatorin, sipas Svetchine, janë të 

pabazuara dhe assesi guvernatori Rexhepi 

nuk është i implikuar në ato. Kjo ka 

shtyer Kryetarin e Kuvendit të Kosovës të 

deklaronte se askush nuk duhet të del në 

mbrojtje të keqbërësve.  Përveç 

arrestimit të këtij “peshkaqeni” duhet të 

arrestohen  edhe të gjithë “peshkaqenët” 

tjerë. Gjatë vitit 2010 në kuadër të 

Prokurorisë janë kryer 148 lëndë: 130 në 

prokurorinë e Prishtinës, 2 në atë të 

Gjilanit dhe 16 në atë të Prizrenit. 

Tabela e mëposhtme tregon se nga vitet 

paraprake, deri me 2009, janë bartur 

gjithsej 248 lëndë: 231 në Prokurorinë e 

Prishtinës, 3 të Pejës, 2 të Gjilanit dhe 

12 në atë të Mitrovicës.  

 

Tab (5): Lëndët korruptive në kuadër të 

Prokurorive – për vitin 2010 

 

 

Ndërkaq, në vitin 2010 janë pranuar 

gjithsej 58 lëndë: 30 në Prokurorinë e 

Prishtinës, 2 të Pejës, 7 të Gjilanit dhe 

19 të Prizrenit. Tani-për-tani janë 158 

lëndë në total: 131 prej tyre në Prishtinë, 

5 në Pejë, 7 në Gjilan, 3 në Prizren dhe 

12 në Mitrovicë.  
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Nga statistikat anti-korrupsion në nivel 

komunal shohim se 93 lëndë kanë qenë të 

bartura nga vitet e mëparshme, 256 sosh 

lëndë të pranuara vetëm gjatë vitit 2010, 

85 lëndë janë kryer në 2010 dhe 264 janë 

lëndë në punë. Prej këtyre lëndëve, në 

Prokurorinë Speciale 20 lëndë janë 

pranuar në vitin 2010 dhe ende 

vazhdojnë të jenë lëndë në punë, duke 

mos zgjidhur as një lëndë të vetme.  

 

 

Ajo që është e rëndësishme të 

specifikohet është afera korruptive e 

Slavisha Petkoviq dhe Branislav Gërbiq. 

Ata janë akuzuar gjatë muajit dhjetor 

nga Gjykata e Qarkut në prishtinë, 

bashkë  me nëntë persona të tjerë se 

kanë keqpërdorur 1.1 milionë euro. 

Slavisha Petkoviq akuzohet se ka ndërtuar 

një shtëpi në të cilën jeton edhe sot në 

vlerë prej 95 mijë eurosh.  

 

Pa e futur dorën në xhep ai kishte 

rinovuar një restorant të quajtur 

“Tropikana”, në Çagllavicë.  Petkoviq 

është thirrë në Gjykatën e Qarkut në 

Prishtinë në cilësinë e të akuzuarit  për 

pesë vepra penale. Ky grup prej 11 

personash 2 serbë, dhe 9 shqiptarë 

akuzohen se kanë dëmtuar Buxhetin e 

Kosovës më shumë se një milion euro 

duke nënshkruar kontrata fiktive për 

ndërtimin e shtëpive për të kthyerit.77 

Tab (6): Lëndët korruptive në kuadër të 

Prokurorive – për vitin 2010 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Më gjerësisht shih www.koha.net, 16 dhjetor, 2010 

http://www.koha.net/
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Policia e Kosovës 

 

Policia e Kosovës ka vazhduar të 

perceptohet nga qytetarët e Kosovës si 

institucioni më i besueshëm dhe më pak i 

korruptuar. Rreth 76% e qytetarëve 

(përkundrejt 72% në shtator 2009) e të 

intervistuarve kanë qenë të kënaqur me 

punën e Policisë së Kosovës dhe vetëm 

një përqindje e vogël mendojnë se 

korrupsioni është i pranishëm në Policinë 

e Shtetit. Edhe Raporti i EULEX-it ka 

treguar një shkallë progresioni të Policisë 

së Kosovës në relacion me kundërvënien 

ndaj korrupsionit dhe krimit të 

organizuar78. Sipas statistikave të 

Drejtorisë për Hetimin e Krimeve 

Ekonomike dhe Korrupsion (DHKEK) 

rezulton që gjatë viti 2010 janë 

ndërmarrë 228 persona kanë qenë nën 

hetime për shpërdorim të pozitës 

zyrtare, 14 për përvetësim gjatë 

                                                 
78 Program Raporti 2010: Ndërtimi i Përbashkët i 

Ndryshimit të Qëndrueshëm, EULEX, qershor 2010, fq. 13-23 

ushtrimit të detyrës, 25 për marrje të 

ryshfetit dhe vetëm 3 për dhënie të 

ryshfetit. 98 raste janë dërguar në 

Prokurori me kryerës të njohur për 

shpërdorim të pozitës zyrtare, 11 për 

përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës, 16 

për marrje të ryshfetit dhe 4 për dhënie 

të ryshfetit. 135 raste janë dërguar në 

Prokurori me N/N për shpërdorim të 

pozitës zyrtare, 14 për përvetësim gjatë 

ushtrimit të detyrës dhe vetëm 7 për 

marrje të ryshfetit. Ndërkaq numri i të 

arrestuarve ka qenë gjithsej 50. Prej tyre 

47 kanë qenë për shpërdorim të pozitës 

zyrtare dhe nga 1 për veprat e 

lartpërmendura penale.  

 

 

Tab (7): Statistikat e Anti-Korrupsionit – për 

vitin 2010 
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Agjencia Kundër Korrupsionit 
 

Angazhimet kryesore të Agjencisë Kundër 

Korrupsionit kanë qenë në shumë 

drejtime. Në fillim të qershorit ka 

përmbyllur suksesshëm procesin e 

deklarimit të pasurisë nga ana e 

zyrtarëve të lartë publikë. Numri i 

zyrtarëve të cilët kanë qenë të obliguar 

ta deklarojnë pasurinë ka qenë 1560, 

ndërkaq vetëm 70 prej tyre nuk e kanë 

kryer këtë obligim, 4 nuk e plotësuar 

aplikacionin në formën e kërkuar dhe 1 

zyrtar tjetër ka kërkuar që t‟i mos 

publikohet pasuria e tij.79 AKK-ja është 

duke e verifikuar pasurinë e zyrtarëve të 

cilët mendohen se pasuria e tyre është e 

stisur dhe tashmë 20 prej tyre janë duke 

u verifikuar.80 AKK-ja ka vazhduar ritmin 

e nënshkrimit të memorandumeve me 

institucionet tjera, të cilat do të 

ndihmojnë në bashkërendimin e 

aktiviteteve institucionale në luftë 

kundër korrupsionit. Gjatë këtij viti AKK-

ja ka nënshkruar Memorandumi 

Mirëkuptimi me Policinë e Kosovës, me 

Prokurorinë e Shtetit,  me Administratën 

Tatimore të Kosovës dhe me Zyrën e 

Auditorit të Përgjithshëm. Sipas këtyre 

memorandumeve palët do t‟i ofrojnë 

njëra tjetrës informata për çështjet qe 

janë me interes te dyanshëm. Do të ketë 

po ashtu efekte të drejtpërdrejta në 

prodhimin e rezultateve më të theksuara 

nga ana e AKK-së dhe do të krijojë 

hapësirë më të madhe për bashkëpunim 

                                                 
79 Në lidhje me këtë proces të publikimit të pasurisë nga 

ana e zyrtarëve të lartë publikë, ju lutem vizitoni 

webfaqen e AKK-së - http://www.akk-ks.org 

80 Një pohim të tillë e ka bërë më dije shefi I AKK-së, 

Hasan Preteni, në Tryezën “Lufta ndaj Korrupsionit: 

Progresi dhe Koordinimi Ndër-institucional”, organizuar 

nga Lëvizja FOL, 24 qershor, 2010. 

ndër-institucional. Sipas shefit të AKK-së, 

Hasan Preteni, numri i raportimeve nga 

ana e zyrtarëve për rastet e tilla 

korruptive është rritur dukshëm. Kjo 

demonstron se është ngritur vetëdija e 

zyrtarëve për të zbuluar aferat 

korruptive që përfshihen zyrtarë të 

ndryshëm. Mirëpo, për shkak të natyrës 

së punës diskrecionale që bën AKK-ja, ka 

qenë e pamundshme të nxjerrën 

statistikat e kësaj agjencie. Statistikat e 

tilla do të inkorporohen në këtë raport 

pas raportimit të AKK-së në muajin mars 

para Kuvendit të Kosovës.  

Doganat e Kosovës 

 
Doganat e Kosovës kanë shënuar progres 

të kënaqshëm në luftë kundër 

korrupsionit. Statistikat e SSP tregojnë se 

nga viti 2008 janë bartur 4 raste në vitin 

2010, 18 raste nga viti 2009 dhe 24 janë 

iniciuar nga vitin 2010. Totali i rasteve të 

përfunduara nga SSP në vitin 2010 janë 

24 raste. Ndërkaq, sa i përket masave 

disiplinore, Doganat e Kosovës kanë 

shqiptuar këto masa: 7 vërejtje me gojë, 

8 vërejtje me shkrim, 1 vërejtje e fundit 

me shkrim, 1 përjashtim nga puna, 2 

degradime, 1 transfer i detyrueshëm, 3 

anulim i përformancës, 2 trajnim i 

detyrueshëm, 9 ndalim promovimi, 1 

suspendim (si masë e Bordit Disiplinor). 

Gjatë këtij viti auditorët e brendshëm të 

Doganave të Kosovës i kanë kërkuar krye-

doganierit Naim Huruglica që të merret 

me humbjet milionëshe të shkaktuara nga 

lëshimi që u është bërë kompanive 

importuese të duhanit. Ky i fundit ia ka 

“dorëzuar” kompetencat EULEX-it që të 

merret me problemin e pagesës së 

http://www.akk-ks.org/


Monitoruesi i Korrupsionit     Raporti Vjetor 2010 

 
 

23 

 

akcizës nga korporatat e duhanit.81 Pritet 

që në vitin 2011 të qartësohet një 

shqetësim i tillë.  

 
Tab (8): Statistikat e Anti-Korrupsionit – për 
vitin 2010 

 
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 
 
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) ka 

publikuar Raportin e saj Vjetor për të 

gjitha ministritë, komunat, ndërmarrjet 

publike, agjensionet dhe institucionet 

tjera. Sipas këtyre Raporteve rezulton 

edhe më tutje nevoja për të ndërmarrë 

hapa në përmirësimin e menaxhimin më 

të drejtë të financave publike dhe 

ngritjen e përformansës së institucioneve 

përkatëse. Raporti ka evidentuar një sërë 

parregullsish: mos-shpalosja komplete e 

të ardhurave financiare, marrja e pagave 

pa mbulesë, mos-futja e të ardhurave 

publike në pasqyrat financiare, gabime 

në përzgjedhjen e ofertuesve, gabime në 

kontrata dhe lëshime në dhënien e 

tenderëve dhe menaxhimin e tyre. ZAP-i 

                                                 
81 Parim OLLURI – EULEX-i heton 2 milion eurot kontestuese 

të Doganave, Koha Ditore, 11 Maj 2010, fq. 8 

ka nënshkruar edhe Memorandumin e 

Mirëkuptimit me AKK-në, e cila do të 

mundësojë shkëmbimin e informacioneve 

relevante që ndërlidhen me afera 

korruptive.82 

 

Raportet Ndërkombëtare 
 

Të gjitha Vlerësimet dhe Raportet 

ndërkombëtare shpërfaqin një nivel të 

lartë të korrupsionit dhe krimit të 

organizuar. Kosova është renditur 

përkrah shteteve më të dështuara dhe të 

korruptuara në botë – me nivel të 

jashtëzakonshëm të zhvatjes së parasë 

publike dhe abuzimit me autoritetin 

publik. Ato janë shquhen për zërin tejet 

kritik dhe të drejtpërdrejt për 

autoritetet vendore. Prandaj, 

institucionet tona, por edhe shoqëria në 

tërësi, duhet të angazhohen seriozisht 

për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e 

organizuar që vlerësimet e ardhshme të 

jenë pozitive për Kosovën.  

 

Raporti i Këshillit Kombëtar mbi 
Politikën e Jashtme Amerikane83  
 

Sipas këtij Raporti njerëzit e qeverisë 

janë emëruar në postet kryesore të 

prokurorisë dhe gjyqësorit. Më tutje 

është theksuar që një klikë e ngushtë 

qeveritare kontrollon kontratat e 

prokurimit dhe i fitojnë tenderët. 

                                                 
82  Më gjerësisht shih webfaqen zyrtare të Auditorit të 

Përgjithshëm: http://www.ks-gov.net/oag  

83 Është Komitet jo-përfitues dhe organizim aktiv i figurave 
qendrore amerikane. I themeluar me 1974.  Merret me 
zgjidhjen e konflikteve që kërcënojnë interesat amerikane, 
duke identifikuar, artikuluar dhe ndihmuar avancimin e 
interesave të politikës së jashtme amerikane nga 
perspektiva jo-partiake, brenda kornizës së realizmit politik. 
Madje, edhe vet themeluesi i saj, Hans J. Morgenthau, 
konsiderohet si themelues i realizmit politik në kuadër të 
Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Për më shumë informata në 
lidhje më këtë publikim, mund të vizitoni webfaqen e tyre: 
http://www.ncafp.org   

http://www.ks-gov.net/oag
http://www.ncafp.org/


Monitoruesi i Korrupsionit     Raporti Vjetor 2010 

 
 

24 

 

Perceptimet për korrupsionin dhe 

abuzimit me autoritetin publik sipas këtij 

Raporti janë një indikator dhe dëshmojnë 

ngurrimin e qeverisë për të ndërmarrë 

veprime kundër shkelësve të profilit të 

lartë, duke përfshirë ministrat, zëvendës 

ministrat dhe nomenklaturën e partisë 

politike.84 Në vazhdën e kritikave të 

shumta për qeverinë e Kosovës, ky Raport 

nënvizon faktin se krimi i organizuar 

është i pranishëm edhe në strukturat e 

pushtetit dhe partive politike. SHIK-u, 

shërbimi informativ i PDK-së, raportohet 

që merr 200 milion dollar për vit përmes 

ryshfetit, grabitjes, raketingut dhe 

shërbimeve të mbrojtjes. Ky Raport 

pohon po ashtu se Kosovës jo vetëm që i 

mungon vullneti i Drejtësisë për ta 

çrrënjosur korrupsionin dhe krimin e 

organizuar, por edhe baza ligjore është e 

pamjaftueshme - si rrjedhojë e 

zbrazëtirave ligjore, ngase Kosova ende 

nuk e ka Ligjin Anti-Mafia” ose një ligj i 

cili do të konfiskonte pasuritë që janë 

fituar në mënyrë të paligjshme.85 

Megjithatë, sipas NCAFP përgjegjësia për 

ta luftuar korrupsionin bie mbi Qeverinë 

e Kosovës, ku luftimi i tij duhet të fillojë 

që nga nivelet me të larta qeveritare. 

Sipas këtij Komiteti qeveria mund ta 

dëshmojë vetveten duke shkarkuar ose 

arrestuar ministrat e përfshirë në 

praktikat korruptive...duhet ta fuqizojnë 

Agjencinë Kosovare të Anti-Korrupsionit 

dhe ta zbatojnë Planin dhe Strategjinë 

Kombëtare. EULEX-i po ashtu duhet ta 

shtyjë Qeverinë e Kosovës të jetë më 

pro-aktive dhe nëse ajo ngurron atëherë 

duhet që vetë të prijë në këtë proces.... 

Edhe diplomatët mund t‟i dënojnë 

                                                 
84 David L. PHILLIPS – Realizing Kosova’s Independence. 
National Committee on American Foreign Policy. New York. 
May 1, 2010, pg. 7 
85 Po aty, fq. 8 

veprimet korruptive.86 Në pjesën e fundit 

të këtij Raporti, gjegjësisht tek 

Rekomandimet, i bëhet apologji 

institucioneve të Republikës së Kosovës 

që të angazhohen mirëfilli për t‟i luftuar 

këto dukuri që janë duke e dëmtuar 

Kosovën në përmasa të mëdha dhe në të 

gjitha planet e mundshme.   

 

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e 
Njeriut87  
 

Përveç Raportit të NACFP, në muajin maj 

është publikuar edhe një Raport tjetër 

mbi zhvillimet në Kosovë nga ana e YIHR. 

Ky Raport, në fakt, më shumë trajton 

problematikën e lirisë së fjalës në kuadër 

të hapësirës publike, por, natyrisht, 

përfshihen edhe çështjet që kanë të 

bëjnë me qeverisjen, apo thënë më mirë, 

keq-qeverisjen në vendin tonë. Përgjatë 

këtij vlerësimi të YIHR pasqyrohet një 

tablo argumentuese në lidhje me 

proceset deformuese që janë duke ngjarë 

në realitetin e Kosovës. Edhe Raporti i 

Nismës adreson kritika në lidhje me 

korrupsionin dhe krimin e organizuar, e 

veçmas në adresë të SHIK-ut. Kjo 

organizatë sipas YIHR ka absorbuar fonde 

në mënyrë të paligjshme nga ana e 

institucioneve dhe, ndonëse nuk janë 

brenda qeverisë, ata kanë një ndikim të 

madh dhe të theksuar në qeveri88. Ky 

Raport kritikon partitë në pushtet 

(qeverinë e Kosovës) për praktika të tilla 

korruptive, të cilat janë duke e dëmtuar 

                                                 
86 Po aty, fq. 11 

87 Është NGO Rajonale, e themeluar në vitin 2003. 

Veprimtaria e saj shtrihet në territoret e Serbisë, Kosovës, 

Malit të Zi, dhe Bosnje e Hercegovinës. 

88 YIHR – State of Constriction? Governance and Free 

Expression in Kosovo. Publikuar : 24 Maj 2010, Prishtinë, fq. 

16 
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hapësirën publike të Republikës së 

Kosovës. Më tutje, thuhet se me miliona 

euro abuzohen nga praktikat e 

prokurimit89. Përgjegjësinë për një 

katandisje të tillë, sipas Nismës, nuk e 

kanë vetëm partitë që janë duke 

qeverisur, sepse këto praktika të keq-

qeverisjes janë trashëguar edhe nga 

qeveritë paraardhëse. Prandaj, nuk 

ekziston asnjë dëshmi që duke 

zëvendësuar partitë në pushtet me 

partitë tjera në opozitë do të mund të 

shoqërohej njëkohësisht edhe me ndonjë 

përmirësim, kështu që asnjë forcë 

politike nuk duket e aftë të fitojë 

zgjedhjet dhe të ndryshojë sistemin e 

tanishëm90.  

 

Raporti i Paralajmërimit të Hershëm 
 

Sipas këtij Raporti rezulton se 

besueshmëria e qytetarëve të Kosovës në 

institucionet e vendit është në rënie 

konstante. Niveli i kënaqëshmërisë me 

institucionet qeverisëse ka shënuar rënie 

të përgjithshme në krahasim me 

periudhën e raportimit në shtator të vitit 

2009. Kanqëshmëria me punën e qeverisë 

ka rënë për 20% dhe e Kuvendit në 13% 91. 

Perceptimi i prezencës së korrupsionit 

“në shkallë të gjerë” në institucionet e 

Kosovës vjen për KEK-un, Gjykatat, AKM-

në dhe Qeverinë. Korrupsioni sipas këtij 

Raporti mbetet njëri ndër tre 

shqetësimet kryesore të qytetarëve të 

Kosovës.92  

 

                                                 
89 Po aty, fq. 51 

90 Po aty, fq. 51 

91 Me gjerësisht shih Raporti i Parlajmërimit të Hershëm, 

UNDP Kosovë, 27 mars, 2010, fq. 1 

92 Po aty, fq. 5 

Kombet në Transit – Freedom House 

 

Të gjeturat e këtij raporti dëshmojnë se 

gjendja e korrupsionit nuk ka ndryshuar. 

Ndonëse ka një progres shumë të vogël 

krahasuar me vitet paraprake, Kosova 

edhe më tutje vlerësohet me notën 

5.75.93 Gjendja në sistemin gjyqësor po 

ashtu është e keqe për shkak të 

interferimeve politike dhe dobësive 

strukturore. Edhe gjyqësori i vendit 

vlerësohet me notën 5.75.  

 

Raportet e Transparency International 

 

Kosova për herë të parë është paraqitur 

në vlerësimet e TI-së. Sipas Indeksit të 

Perceptimit për Korrupsionin Kosova 

renditet në vendin e 110. Ky është 

vlerësimi më negativ që i është dhënë një 

vendi të Ballkanit Perëndimor. Nota e 

dhënë nga TI ka qenë 2.8.94 Edhe Raporti 

tjetër i Barometrit Global të Korrupsionit 

ka evidentuar një perceptim të madh për 

shtrirjen e korrupsionit në Kosovë. Sipas 

këtij raporti 73% mendojnë se korrupsioni 

ka shënuar rritje, 8% ulje dhe 19% ka 

mbetur i njëjtë.95 Bazuar në këtë raport 

korrupsioni në partitë politike është 

vlerësuar me notën 4.2., në Kuvendin e 

Kosovës 3.9., në Polici 2.4., në sektorin 

privat 3.3., në media 2.3., tek zyrtarët 

publikë 3.2., në gjyqësor 4.1., në NGO 

1.8., në institucionet fetare 1.5., në 

                                                 
93 Ilir Deda: Kombet në Transit 2010 (Kosovë), Raporti i 

Freedom House, fq. 282.  Ky vlerësim me notën 5.75 është 

jashtëzakonisht i dobët, ngase nota më e dobët (me nivel më 

vogël të progresit) është 7.0. 

94 Indeksi I Perceptimit për Korrupsionin, Transparency 

International, 2010, fq. 10 

95 Barometri Global i Korrupsionit, Transparency Interna-

tional, 2010, fq. 42 
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forcën e sigurisë 1.3. dhe në sistemin 

arsimor 2.4.96 

 

Raporti i Progresit 
 

Ky raport ka evidentuar progres të 

kufizuar në luftën kundër korrupsionit. Ky 

progres është vënë në pah veçmas në 

sferën e kornizës legale, ani pse kritikat 

janë edhe ndaj kësaj kornize. Më tutje 

nënvizohet mungesa e pavarësisë dhe 

paanshmërisë së gjyqësorit në luftimin e 

korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

Procesi i emërimit dhe ri-emërimit të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas këtij 

raporti është përmbyllur suksesshëm, por 

ka pasur ndërhyrje politike. Ndonëse 

konfirmon një lloj progresi në këtë 

drejtim, prapëseprapë shqetësimet që 

ngre janë shumë të mëdha. Disa nga 

ligjet e miratuar sipas RP-së duhet të 

ndryshohen dhe të harmonizohen me 

ligjet e Bashkimin Evropian.  

 
Raportet nga Shoqëria Civile 
 

Edhe shoqëria civile në Kosovë, e cila 

pranohet gjerësisht se është esenciale 

për proceset demokratizuese në vendin 

tonë, ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh 

në luftë kundër korrupsionit dhe 

praktikave tjera korruptive. Qëllimi i 

aktiviteteve të shoqërisë civile, 

përkatësisht e organizatave jo-

qeveritare, ka qenë denoncimi i 

praktikave korruptive dhe deformuese të 

keq-qeverisjes. fushëveprimin 

institucional në luftë kundër korrupsionit. 

Gjatë këtij viti një grup organizatash të 

shoqërisë civile kanë publikuar Raportin e 

Progresit Shqip. Ky raport ka qenë më i 

drejtpërdrejt se ai i Komisionit Evropian, 

                                                 
96 Po aty, fq. 45 

duke i kritikuar qeverinë dhe 

institucionet tjera për mungesë vullneti 

politik në luftimin e korrupsionit dhe 

krimit të organizuar.  

 

Lëvizja FOL 
 

Lëvizja FOL gjatë tërë vitit 2010 ka 

monitoruar punën e institucioneve 

publike në luftë kundër korrupsionit. 

Gjatë kësaj kohe ka publikuar emrat e 

shtatë (7) zyrtarëve që mbajnë poste të 

dyfishta në institucionet publike të 

Republikës së Kosovës. Këta zyrtarë sipas 

FOL kanë qenë në konflikt të pastër 

interesi meqë të gjitha dispozitat 

ligjore97 i ndalojnë zyrtarët të ushtrojnë 

angazhime tjera në institucionet dhe 

ndërmarrjet publike. Emrat e apostrofuar  

janë: Xhevdet Smakiqi - këshilltar ligjor i 

Ministrit të Transportit Fatmir Limaj dhe 

njëkohësisht zyrtar ligjor në Postë-

Telekomin e Kosovës; Gani Koci - deputet 

dhe zyrtar ligjor në KEK; Besa Gaxherri - 

deputete dhe zyrtare në PTK, dega në 

Pejë; Slobodan Petrovic - deputet dhe 

koordinator në Zyrën për Komunitete në 

PTK;  Gani Buqinca - deputet dhe 

redaktor në RTK; Nesrin Lushta - kryetare 

e KQZ-së dhe gjyqtare e Gjykatës 

Supreme të Kosovës; Florian Dushi - 

ushtrues detyre i sekretarit të 

përhershëm në Ministrinë e Drejtësisë 

dhe në të njëjtën kohë është anëtar i 

KQZ-së nga LDK-ja. Publikimi i këtyre 

emrave nga ana e FOL ka ndikuar 

pozitivisht dhe ka pasur efekt të 

menjëhershëm. Njëri nga emrat e 

                                                 
97 Me shumë shih Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të 

Interesit (2007/02-L133) dhe Ligjin e Anti-korrupcionit 

(2004/34), ngase të dyja këto ligje ndalojnë zyrtarët publikë 

të ushtrojnë funksione të dyfishta në institucionet dhe 

ndërmarrjet publike. 
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përmendur, gjegjësisht Nesrin Lushta, 

nka dhënë dorëheqje nga ky post.98 

Në muajin qershor ka organizuar një 

tryezë të rrumbullakët: “Lufta ndaj 

Korrupsionit: Progresi dhe Koordinimi 

Ndër-institucional”. Në këtë është 

prezantuar edhe një Raport Përmbledhës 

katër mujor. Është diskutuar për 

gjendjen momentale të bashkëpunimit 

ndër-institucional dhe progresin në luftën 

kundër korrupsionit. Po në këtë muaj 

është publikuar edhe Indeksi i 

Transparencës së Institucioneve të 

Kosovës. Sipas këtij Indeksi, Doganat e 

Kosovës dhe Agjensioni Kundër 

Korrupsionit janë institucionet më 

transparente. Gjatë kësaj kohe FOL ka 

publikuar Raportin e saj “Trekëndëshi i 

Bermudës”. Ky Raport ka vënë në pah 

dobësitë e hallkës së bashkëpunimit 

ndërmjet EULEX-it, Prokurorisë dhe 

Agjensionit Anti-Korrupsion të Kosovës. 

Sipas këtij Raporti gjendja aktuale e 

koordinimit ndër-institucional është 

mjaft shqetësuese dhe rekomandohet që 

të gjitha institucionet që janë 

përgjegjëse për luftimin e korrupsionit 

duhet t‟i sendërtojnë aktivitetet e tyre 

në mënyrë që të reduktohet niveli i lartë 

i korrupsionit në institucionet publike të 

Kosovës. FOL  ka publikuar një Analizë në 

lidhje me Ligjin për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesit. Në këtë analizë 

janë evidentuar dobësitë e këtij ligji dhe 

zbrazëtirat ligjore që ekzistojnë -- që 

pamundësojnë luftimin e mirëfilltë të 

konfliktit të interesit, por edhe 

korrupsionin në tërësi. Ndërkaq, në 

muajin tetor ka publikuar Raportin e saj 

Tremujor mbi Aktivitetet Institucionale 

në Luftë Kundër Korrupsionit. Ky Raport 

është prezantuar në një Tryezë të 

                                                 
98 http://www.kospress.com, 31 Maj 2010 

Rrumbullakët “Korrupsioni: Ndërmjet 

Luftës dhe Retorikës”, në të cilën ka 

marrë pjesë edhe Koordinatorja 

Kombëtare Anti-Korrupsion, Drita 

Hajdari. Gjatë këtij debati janë 

identifikuar problemet aktuale që e 

shoqërojnë luftën kundër korrupsionit. 

 

Organizata “Çohu” 

 

Organizata për  Demokraci, Anti-

Korrupsion dhe Dinjitet “Çohu” ka bërë 

prezantimin e të metave dhe dështimeve 

të kornizës ligjore kundër korrupsionit, 

parandalimit të konfliktit të interesit, si 

dhe deklarimit, prejardhjes dhe kontrollit 

të pasurisë të zyrtarëve të lartë 

shtetërorë. Bazuar në këtë raport  ligjet 

e reja kundër korrupsionit nuk ofrojnë 

bazë adekuate dhe efektive për 

parandalimin dhe luftimin e 

korrupsionit99. Përveç kësaj, korniza 

ligjore kundër korrupsionit thekson 

aspekte preventive të luftës kundër 

korrupsionit, duke anashkaluar ato 

ndëshkuese. Në këtë publikim shprehet 

njashtu shqetësimi se kjo kornizë e 

vendosë Agjencinë Kosovare kundër 

Korrupsionit në një pozitë inferiore karshi 

nivelit të prezencës, llojit/formës së 

shfaqjes si dhe shtrirjes sektoriale të 

korrupsionit. Kjo pasi që ligjet e reja 

kundër korrupsionit i lejojnë Agjencisë 

kompetenca kryesisht në luftimin e të 

ashtuquajturit (korrupsion i butë/petty 

corruption), përderisa luftimi i 

(korrupsionit të lartë - grand 

corruption/political corruption)  bëhet 

                                                 

99 Lorik BAJRAMI - Gjatë prezantimit të Kornizës Ligjore  

Kundër Korrupsionit, mbajtur 28 maj 2010, Hotel Grand, 

Prishtinë.  

http://www.kospress.com/
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jashtëzakonisht i pamundur.100 “Çohu” ka 

publikuar edhe një sërë analizash, por që 

ndërlidhen me procesin e privatizimit së 

ndërmarrjeve publike e vecmas atë të 

PTK-së. 

 

Instituti Demokratik i Kosovës 

 
KDI ka publikuar një Raport në lidhje me 

Ligjin për Deklarimin, Kontrollin dhe 

Prejardhjen e Pasurisë së Zyrtarëve të 

Lartë Publikë. Ky hulumtim ka qenë 

njëkohësisht edhe analizë krahasuese me 

sistemet e tjera politike: Shqipërinë, 

Kroacinë dhe Maqedoninë.  Sipas këtij 

publikimi Shqipëria është më e avancuar 

në disa aspekte. Së pari ligji i Shqipërisë 

parasheh sanksione për ata që nuk i 

respektojnë ligjin, duke ndaluar kështu 

ushtrimin e funksioneve publike, ndërkaq 

ligji në Kosovë sanksionon zyrtarët në 

fjalë vetëm në vlerë monetare. Dhe së 

dyti rregullon procedurën e verifikimit të 

pasurisë, gjë që me Ligjin në Kosovë nuk 

ngjanë një çështje e tillë. Përveç këtyre 

aktiviteteve KDI ka publikuar edhe 

Raportin e saj të muajit maj në lidhje me 

punën dhe funksionimin e Kuvendit të 

Kosovës. Në këtë publikim është 

evidentuar puna dhe mos-puna e 

Kuvendit. Papërgjegjësia e deputetëve 

për të marrë pjesë në seancat plenare 

dhe në komisionet parlamentare ka qenë 

një gjetje tjetër në Kuvendin e Kosovës. 

Në muajin korrik ka publikuar Raportin e 

saj gjashtëmujor (janar-qershor) në 

lidhje me punën dhe funksionimin e 

Kuvendit të Kosovës. KDI ka organizuar 

një Tryezë të Rrumbullakët mbi zbatimin 

e Ligjit për Deklarimin, Kontrollin dhe 

                                                 
100

 Më gjerësisht, shih publikimin e “ÇOHU”,  i cili mund të 

shkarkohet në këtë webfaqe - http://www.cohu.org  

Prejardhjen e Pasurisë së Zyrtarëve 

Publikë. Të gjeturat e analizës së 

publikuar nga KDI nxjerrin në pah se 68 

zyrtarë nuk e kanë deklaruar pasurinë me 

kohë, shumica e formularëve janë të 

plotësuar në mënyrë të parregullt. Sipas 

kësaj Analize evidentohet edhe 

pamjaftueshmëria e resurseve nga ana e 

AKK-së për ta zbatuar këtë ligj.101 

 

Instituti Ballkanik i Politikave 

 

IPOL ka qenë më shumë i foksuar në 

punën e Misionit Evropian për Sundim të 

Ligjit në Kosovë. IPOL ka publikuar 

Raportin e saj tremujor në lidhje me 

përformansën e EULEX-it. EULEX-i, sipas 

këtij Raporti, ka realizuar aksionet e tij 

të bastisjes si nevojë e përmirësimit të 

imazhit, por në të njëjtën kohë edhe i ka 

rritur pritjet e qytetarëve për sa i përket 

luftës kundër korrupsionit. Sipas IPOL 

duhet që EULEX-i të dalë me rezultate 

konkrete në luftë kundër korrupsionit, 

sepse në fund të fundit rezultati është 

më rëndësi.102 Në Ditën Ndërkombëtare 

të Demokracisë IPOL ka organizuar një 

tryezë të rrumbullakët “Lufta kundër 

Korrupsionit dhe Transparenca”.103 Në 

këtë tryezë janë nxjerrë shqetësimet dhe 

rekomandimet nga pjesëmarrësit që lufta 

e tillë të intensifikohet dhe të fuqizohet 

edhe më shumë.   

 

 
 

 

                                                 
101 Gazeta Express: 68 zyrtarë kanë vonuar deklarimin 

pasurinë, 15 shtator 2010, fq. 11 

102 Uran KRASNIQI: IPOL-i EULEX-it: Pa deklarata 

ambicioze, nwse s’ka rezultate, 18 korrik, 2010, fq. 2 

103 Kjo tryezë është organizuar me 28 shtator 2010.  

http://www.cohu.org/
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Falënderime  
 

Publikimi i këtij Raporti u mundësua nga 

USAID përmes Programit për Fuqizimin e 

Shoqërisë Civile i implementuar nga ISC – 

Instituti për Komunitete të Qëndrueshme 

(Institute for Sustainable Communities). 

Ky Raport, po ashtu, është produkt dhe 

rezultat i kontributit të një ekipi të 

përkushtuar, si nga stafi i lëvizjes FOL, 

por edhe nga bashkëpunëtorët e 

jashtëm. Në këtë kontekst, 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 webfaqe: 

www.monikorr.org  

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakto: 
 
 
 

Andrea Gropa 29, 100000 Prishtinë, 
Republika e Kosovës 

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

E-mail: info@levizjafol.org  

 

 

 

 

http://www.monikorr.org/
http://www.levizjafol.org/
mailto:info@levizjafol.org

