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P Ë R M B L E D H J E  E K Z E K U T I V E   

 

Ky vështrim trajton një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme në kuadër të 

sundimit të ligjit dhe sidomos të rëndësishme për suksesin në luftën kundër 

korrupsionit. Marrëdhëniet ndërinstitucionale në Kosovë, përkatësisht ndërmjet 

Agjencisë Kundër Korrupsionit, Prokurorisë së Kosovës dhe EULEX-it vis-a-vis 

sundimit të ligjit dhe luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë 

subjekt i trajtimit të këtij vështrimi.   

Megjithëse viti 2010 shënon progres të theksuar në përmirësimin e komunikimit 

dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve anti-korrupsion, sidomos pas 

ndërrimeve në kreun e Prokurorisë së Shtetit, vullneti i krerëve të institucioneve 

përkatëse për bashkëpunim nuk është përkthyer dhe shpërndarë në tërë 

institucionin përkatës, sidomos tek Prokuroria Publike, ku kemi vërejtur 

probleme të mëdha nga ana e Kryeprokurorit Kabashi për të komunikuar me 

prokurorët e tjerë1.   

Përmirësimi i raporteve dëshmohet edhe në statistikat e publikuara nga ta për 

bashkëpunim si dhe me një memorandum mirëkuptimi të nënshkruar nga 

kryeprokurori, z. Kabashi dhe drejtori i AKK-së, z. Preteni 

Megjithatë mungesa e mekanizmave ose kanaleve të koordinimit dhe 

shkëmbimit të informacioneve kanë krijuar situata shumë të vështira në 

raportet ndërmjet institucioneve gjë që ka ndikuar shumë keq në punën e 

institucioneve në luftën kundër korrupsionit. Megjithëse lufta kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar, e sidomos toleranca zero ndaj këtyre 

fenomeneve, ishte prioritet i deklaruar nga ana e institucioneve të Kosovës që 

nga themelimi i tyre, vetëm në vitin 2010 kemi krijimin e një task force kundër 

krimit të organizuar dhe korrupsionit. Më tej, megjithëse AKK u themelua në 

                                                                 
1
 Perpjekja e Kryprokurorit Kabashi për të takuar kolegjin e prokurorëve dështoi në 

muajin Prill 2010 



 

vitin 2006 vetëm në vitin 2010 ky institucion arriti të krijoj mekanizëm 

koordinues  me Prokurorinë.   

Shumë raste të dyshimeve për korrupsion që Agjencia Kosovare kundër 

Korrupsionit (AKK) ka dërguar në Prokurori, janë hedhur poshtë pa asnjë njoftim 

zyrtar nga ana e Prokurorisë për AKK për arsyet e një vendimi të tillë.  Për shkak 

të mungesës së marrëdhënieve të mira ndërinstitucionale, sot, Prokuroria e 

Shtetit ka humbur dosjet që AKK ka dërguar në prokurori.  

Megjithëse AKK-ja nuk është organ i akuzës por punon në mbledhjen  e 

informacioneve, përpunimin dhe dërgimin në Prokurori, kjo e fundit nuk e ka 

pasur shumë parasysh këtë fakt.   Pra, rastet e dërguara nga AKK-ja nuk janë 

zhvilluar më tej nga Prokuroria por thjesht janë hedhur poshtë.  Në këtë rast 

konsiderojmë se kemi edhe shkelje të mandatit kushtetues të Prokurorisë e cila 

do të duhej që të urdhërojë hetime të mëtejme ndaj rasteve dhe jo ti hedhë 

poshtë ato.  

K O M U N I K I M I  N D Ë R I N S T I T U C I O N A L  –  N J Ë  H A P  P A R A  

 

Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit shumë herë ka qenë në thumb të 

kritikave për shkak se nuk është kuptuar sa duhet mënyra e punës së këtij 

institucioni. Raportet e saj janë injoruar apo keqinterpretuar për qëllime edhe 

politike.  Nga kjo nuk bën përjashtim as organi i akuzës – Prokuroria. Mirëpo viti 

2010 shihet se shënon fundin e një etape të mosbashkëpunimit, veçmas 

ndërmjet AKK-së dhe Prokurorisë.   

Në funksion të bashkëpunimit ka marrëveshje bashkëpunimi me Prokurorinë e 

EULEX-it, Policinë e Kosovës dhe me Prokurorinë e Shtetit”.  Në funksion të 

luftës kundër korrupsionit Agjencia kundër Korrupsionit, dhe Prokuroria e 

Shtetit kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi më 4 qershor 2010.  

Me anë të kësaj marrëveshjeje, Prokuroria e Shtetit dhe Agjencia Kundër 

Korrupsionit krijojnë raporte të partneritetit dhe bashkëpunimit në luftimin e 

korrupsionit nëpërmjet shkëmbimit të informacioneve lidhur me korrupsionin, 



 

bashkëpunimit në hetimin e rasteve që rezultojnë me veprime kriminale të 

korrupsionit, ndihmën dhe asistencën teknike të ndërsjellë në proceset 

hetimore, ofrimin e këshillave të ndërsjella në zgjidhjen e problemeve të 

ndryshme që kanë të bëjnë me luftimin e korrupsionit. 

Anë shumë pozitive e kësaj marrëveshjeje është se Agjencia Kundër Korrupsionit 

do të këtë të drejt të dërgojë kallëzime penale për dyshime për vepra penale të 

korrupsionit në Prokurorinë e Shtetit dhe do të ofrojë ndihmën e saj në hetimin 

e këtyre veprave. Sipas kësaj marrëveshjeje në rastet kur Agjencia parashtron 

kallëzim penal në Prokurorinë e Shtetit, kallëzimet penale do të dërgohen në 

prokuroritë kompetente për qëllime hetimore dhe për të njëjtat Agjencia 

kundër Korrupsionit do të informohet përmes Drejtorit të saj dhe me kërkese të 

tij/saj në lidhje me trajtimin e kallëzimeve penale të dërguara nga Agjencia 

Kundër Korrupsionit përmes informatave kthyese të cilat duhet të përmbajnë 

numrin e referencës të Agjencisë. 

Po kështu Prokuroria e Shtetit sipas kësaj marrëveshjeje në çdo kohë mund të 

kontaktojë me Agjencinë kundër Korrupsionit dhe të kërkojë ndihmën e saj në 

trajtimin e kallëzimeve penale të dërguara nga Agjencia.   Hap tjetër përpara 

është se gjatë fazës së hetimit është se Agjencia kundër Korrupsionit mund të 

autorizojë prokurorinë për ndërmarrjen e veprimeve të caktuara hetimore. 

Raporte të ngushta bashkëpunimi ekzistojnë në mes të AKK-së dhe Misionin 

Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë – EULEX.  Rezultati më i madh i këtij 

bashkëpunimi është procedimi i një ankesë të një biznesmeni nga Gjilani lidhur 

me dyshimet për korrupsion në Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit 

të Kosovës. Sipas kësaj informate të dërguar nga AKK në Prokurorinë e EULEX-it 

ka rezultuar me bastisjet e kryera në MTPT.   Kjo shënon nivelin më të lartë 

qeveritar që i është nënshtruar hetimeve të prokurorisë për krim të organizuar.  

Drejtori i Agjencisë Kosovare Kundër Korrupsionit dhe Kryeprokurori i Shtetit së 

bashku me prokurorin që vepron dhe shefin e EULEX-it kanë rënë dakord që të 

mbajnë takime të rregullta mujore për çështje që lidhen me korrupsionin.  

Instalimi i EULEX-it në Kosovë kishte bërë që hapur z. Hasan Preteni të shprehte 



 

qëndrimin për bashkëpunim me këtë mision.  Në kuadër të kësaj, AKK-ja ka 

dorëzuar në EULEX 35 raste që nga dhjetori i vitit 2008, vetëm 18 prej të cilave 

janë refuzuar apo për të cilat kanë pushuar hetimet për shkak të mungesës së 

provave pas verifikimit të informatave.  

EULEX-i është duke hetuar gjashtë raste ndërsa prokurorët aktualisht janë duke i 

vlerësuar 10 raste për të zbuluar nëse ka nevojë për nisjen e një hetimi. 

Kryeprokurori i Shtetit dhe AKK-ja kanë krijuar grupe të përbashkëta punuese të 

përbërë nga prokurorët dhe zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër Korrupsionit 

me qëllim që të identifikohen të metat dhe me qëllim që ta avancohet 

bashkëpunimi. 

 Ka rezultate të bashkëpunimit dhe do të ketë edhe më shumë në të ardhmen sa 

të kompletohen prokuroritë e nivele tjera. Kryeprokurori i Shtetit është zotuar 

se është në gjendje të jap urdhër për arrestimin e çdo kujt që bije ndesh me 

ligjin në çdo nivel të pushtetit.   

Megjithëse shumë raste janë hedhur poshtë në të kaluarën nga ana e 

prokurorëve, AKK-ja vazhdon se dërguari raste të reja për hetim dhe ndjekje 

penale. Që nga themelimi në vitin 2006 deri në mes të 2010 ky institucion ka 

dërguar në Prokurori afër 200 raste: 

 Në EULEX janë dërguar 34 raste; 

 Në Prokurorinë Speciale të Kosovës janë dërguar 8 raste; 

 Në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë 67 raste; 

 Në Prokurorinë Publike Komunale të Prishtinës janë dërguar dy raste; 

 Në Prokurorinë Publike të Kosovës dy sosh; 

 Në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prizren 9 raste; 

 Në Prokurorinë Publike të Qarkut në Mitrovicë 5 raste; 

 Në Prokurorinë Publike të Qarkut në Pejë janë dërguar 9 raste; 

 Në Prokurorinë Publike të Gjilanit janë dërguar 4 raste; 



 

 Në Prokurorinë Publike Komunale të Ferizajt janë dërguar 2 raste; 

Nga këto 168  raste ka pasur 5 arrestime, 60 raste janë nën hetime, janë ngritur 

5 aktakuza, 36 janë hedhur poshtë, ndërsa nuk ka informata kthyese për 62 

raste.   Ndërsa nga 34 raste sa janë dërguar në EULEX 20 prej tyre janë nën 

hetime, një person është arrestuar, 11 raste janë hedhur poshtë, 2 raste pa 

informata kthyese. Megjithëkëtë deri tash as një person i akuzuar për 

korrupsion nuk është gjykuar. 

Agjencia kundër Korrupsionit ka treguar progres në hetimin e rasteve me natyrë 

korruptive, sepse këtë e pasqyron numri i rasteve të përcjellja nëpër Prokuroritë 

Publike për procedim të mëtutjeshëm të cilat janë prezantuar nga Raporti Vjetor 

i Agjencisë kundër Korrupsionit për vitin 2009 si dhe shtimi i aktivitetit të saj në 

fushën e parandalimit të korrupsionit.  

Por, është e domosdoshme për më shumë progres në fushën e ndjekjes së 

rasteve të korrupsionit dhe ndëshkimit të zyrtarëve të përfshirë në veprat 

penale korruptive dhe ndëshkimin e tyre edhe nga vetë institucionet. Pra 

mungon kultura e disiplinës anti-korrupsion dhe kundër abuzimit me autoritetin 

publik edhe brenda për brenda institucioneve. Në momentin kur një rast kalon 

tek AKK ose në institucione të tjera rasti në fjalë tanimë ka dëmtuar institucionin 

dhe qytetarët, prandaj, duhet të ketë gjithsesi edhe një kulture për disiplinim 

dhe masa anti-korrupsion nga vetë institucionet.   

Në kuadër të bashkëpunimit në luftë kundër krimit të organizuar dhe 

korrupsionit edhe Policia e Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje 

bashkëpunimi me Agjencinë Kosovare kundër Korrupsionit. Marrëveshja e 

nënshkruar ndërmjet drejtorit të Policisë, z. Behar Selimi dhe drejtorit të AKK-së, 

z. Hasan Preteni, parasheh që agjencia mund të kërkojë drejtpërdrejt nga Policia 

që gjatë fazës së hetimeve preliminare, në rastet kur palët refuzojnë të 

bashkëpunojnë me agjencinë, kur refuzojnë që të japin dokumentacionin e 

kërkuar agjencia për trajtimin e mëtutjeshëm, AAK-ja ka të drejtë që të kërkojë 

nga Policia sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. 

 



 

R E K O M A N D I M E T  

1. Lëvizja FOL ka dërguar rekomandime grupit punues për hartimin e Kodit 

Penal të Kosovës,  ku propozon që:  

a. Të gjitha dënimet në Kodin Penal të Republikës së Kosovës e 

sidomos në kapitullin e XXX për vepra kundër detyrës zyrtare të fillojnë 

nga 6 muaj e tutje dhe jo më pak.  

b. Duhet të ceken gjobat ose dënimet që mund të shqiptohen në 

rastet kur ka keqpërdorime nga ana e arbitrave, gjë e cila nuk ceket 

fare në Kodin Penal të tanishëm. Mund te shqiptohen dënimet të cilat 

parashihen tek shpërdorimi i detyrës zyrtare. 

c. Të ceken dënimet që mund të shqiptohen në rastet kur personat e 

pafajshëm ndiqen me dashje nga personat zyrtarë publik për 

përfitime apo hedhje të fajit. 

d. Dënimet që mund të shqiptohen në rastet kur personat zyrtarë, 

nëpunësit publik bëjnë deklarim të rrejshëm të pasurisë së tyre ose 

bëjnë deklarim të rrejshëm të të ardhurave të tyre, refuzojnë 

deklarimin e pasurisë. 

e. Dënimet që mund të shqiptohen në rastet kur kemi shkeljen e 

marrëdhënies avokat – klient, atëherë kur avokati bashkëpunon me 

palën kundërshtare ose me gjyqtarin në dëm të klientit. Si shembull 

për shqiptim të këtyre dënimeve mund të merret Kodit Penal i 

Gjerman ku minimumi i dënimit është 3 muaj ndërsa maksimumi 5 

vite.  

2. Lëvizja FOL po ashtu kërkon që sa më parë Presidenti i Republikës së 

Kosovës, z. Fatmir Sejdiut në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor të 

Kosovës, në Prokurorinë Publike të Qarkut të Prishtinës të plotësoj numrin e 

prokurorëve të nevojshëm. Ky numër duhet të jetë 20 prokuror dhe jo 6 sa 

janë aktualisht pasi që rastet më të rënda janë nën përgjegjësinë territoriale 

dhe lëndore të kësaj prokurorie.  

3. Po ashtu rekomandojmë që në secilën prokurori të emërohen prokurorë të 

specializuar vetëm për luftimin e krimeve ekonomike të cilët nuk do të 

merreshin me vepra tjera penale.  



 

4. Rekomandojmë që në Prokurorinë e Qarkut të Prishtinës të emërohen pesë 

prokurorë vetëm për luftimin e korrupsionit ndërsa në atë të Gjilanit, Pejës, 

Mitrovicës dhe Prizrenit nga dy prokurorë. 

5. Lëvizja FOL i rekomandon edhe politikës që të heq dorë nga ndikimi në 

proceset hetimore. Kjo është vërejtur më së miri me rastin e nisjes së 

hetimeve në MTPT kur zyrtarë të lartë përfshirë Krye-parlamentarin dhe 

kryeministrin e Kosovës kanë sulmuar EULEX-it për këto hetime duke i 

quajtur “të motivuara politikisht”. 

 


