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Përmbledhje 

 

Në këtë dokument është analizuar korniza ligjore e mbrojtjes së sinjalizuesve në 
Kosovë dhe sinjalizimi si dukuri që ndihmon luftimin e korrupsionit. Të gjeturat 
janë si në vijim: 

• Roli i sinjalizuesve, bazuar në mënyrën se si është i rregulluar sinjalizimi 
dhe si perceptohet nga shoqëria, konsiderohet faktor kyq në luftimin e 
korrupsionit. 

• Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve i njeh sinjalizuesit si informatorë, term 
ky që merr konotacion negativ në shoqëri, duke bërë që sot të kemi 
koncepte të ndryshme rreth sinjalizimit 

• Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve nuk ka asnjë agjenci qeveritare që 
merret me mbikqyrjen e implementimit të tij, ndaj edhe nuk ka asnjë 
vlerësim rreth implementimit 

• Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve në Kosovë përmban 11 nene ku 
rregullohet fushëveprimi i ligjit, dispozitat për instancat përgjegjëse për 
pranimin e informatës dhe procesi i raportimin, vërtetimit dhe arkivimit 
të informatës. Megjithatë, brenda këtyre neneve vërehet vakuum juridik, 
që e bënë të mangët mrojtjen e sinjalizuesve në Kosovë 

• Në krahasim me kornizat ligjore për mbrojtjen e sinjalizuesve të vendeve 
në rajon, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve në Kosovë dështon të rregullojë 
fushat më kryesore që sigurojnë mbrojtjen e sinjalizuesve duke e bërë më 
të vështirë që sinjalizuesit t`i raportojnë keqbërjet në vendet e punës 

• Mangësitë kryesore të këtij ligji, kanë të bëjnë me emërtimin jo të duhur të 
ligjit, mosdefinimi i qartë i veprës kundërligjore, zbrazëtitë në definimin e 
instancave përgjegjëse për pranimin e informatës si dhe mos-ndëshkimi i 
personave apo autoriteteve përgjegjëse në rast të hakmarrjes ndaj 
sinjalizuesit/informatorit apo zbulimit të identitetit të 
sinjalizuesit/informatorit 

• Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve duhet të definojë qartë se për kë vlen 
ky ligj, pra punëtorët, ish-punëtorët, praktikantët dhe kontraktorët, si në 
sektorin publik ashtu edhe privat 



• Është shumë e nevojshme që ligji të definojë dhe të ofrojë mekanizma të 
qartë për sinjalizim, duke e njohur sinjalizimin e brendshëm, por edhe atë 
të jashtëm tek autoritetet përgjegjëse 

• Ligji nuk arrin të ofrojë një proces të qartë se çka ndodhë pas marrjes së 
informatës nga sinjalizuesi, dhe cilat janë rrugët tjera që mund të ndjek 
sinjalizuesi. 

• Për më tepër ligji nuk ofron masa mbrojtëse ndaj sinjalizuesve në rast të 
çdo mase ndëshkuese apo hakmarrëse që mund të ndërmirret ndaj tyre 

• Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve, ndonëse i miratuar për të plotësuar 
kushtet e vëna nga komuniteti ndërkombëtar nuk i ka integruar praktikat 
më të mira ndërkombëtare që do ta bënin të mundur mbrojtjen e 
sinjalizuesve në Kosovë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Analizë e Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve në Kosovë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Përmbledhje ekzekutive 
 

Raporti i Komisionit Evropian1 për Kosovën për vitin 2016, vë në pah 
mangësitë e ligjit aktual për informatorët, duke thënë që nuk përputhet me 
standardet ndërkombëtare rreth mekanizmave të sinjalizimit dhe mbrojtjes së 
informatorëve (EU Commission, 2016). Pëveç që shihet si ligj që ndërlidhet me të 
drejtat e informatorëve dhe mbrojtjen e sigurisë së tyre pas ekspozimit të 
informacionit, ky ligj ka ndikim të madh edhe në luftimin e korrupsionit. Me 
këtë Analizë, Lëvizja FOL, e kthen vëmendjen tek nevoja për ndryshimin e këtij 
ligji, duke e përdorur si instrument për luftimin e korrupsionit, gjithsesi duke 
pasur prioritet edhe mbrojtjen e sigurisë së informatorëve. 

Ky dokument paraqet një analizë të shkurtër normative të Ligjit për Mbrojtjen e 
Informatorëve, duke marrë parasysh edhe hulumtimin e zhvilluar nga Lëvizja 
FOL në vitin 2013, rreth sinjalizimit në institucione publike. Për më tepër në këtë 
analizë janë të integruara edhe kornizat ligjore për sinjalizim të vendeve të 
rajonit, në mënyrë që përmes krahasimit të shpërfaqen mangësitë e ligjit aktual të 
Kosovës por përmes tyre edhe të nxirren rekomandime në mënyrë që të rritet 
rrespektimi dhe efikasiteti i ligjit aktual për mbrojtjen e informatorëve. 

Rastet e sinjalizimit të regjistruara vitet e fundit, kanë shtyrë një numër 
organizatash të shoqërisë civile në Kosovë të merren me këtë çështje. Me këtë rast 
janë ngritur një numër shqetësimesh sa i përket rregullimit ligjor të mbrojtjes së 
informatorëve, fushëveprimit të këtij ligji dhe mungesës së rrespektimit të tij. 
Rrjedhimisht, ekzistojnë mendime të ndryshme në shoqërinë civile sa i përket 
ndryshimeve ligjore për ligjin në fjalë. Për këtë arsye, në këtë dokument janë 
përfshirë edhe qëndrimet dhe rekomandimet e disa organizatave të shoqërisë 
civile, në mënyrë që në fund të kemi një pasqyrë më të qartë rreth gjendjes 
aktuale dhe asaj të dëshiruar lidhur me sinjalizimin në Kosovë.  

 
Hyrje 
 

Sinjalizimi ka dëshmuar të jetë ndër mënyrat më efektive të luftimit të 
krimit dhe korrupsionit (Worth, 2015). Duke zbuluar informacione rreth 

                                                           
1 I njohur ndryshe edhe si Raporti i Progresit ( së fundmi si country report) 



keqpërdorimeve në institucione, sinjalizuesit ndihmojnë në uljen e 
keqpërdorimeve që e dëmtojnë interesin publik, sigurinë, integritetin financiar 
dhe sundimin e ligjit (TI, 2013). 

Këshilli i Evropës beson se ekziston propabilitet më i madh që individë, të cilët 
punojnë në kompani apo organizata të ndryshme të raportojnë keqbërjet apo 
praktikat e dëmshme që kanë ndikim në nivelin e korrupsionit (Council of 
Europe, 2016). Megjithatë, mungesa e hapësirës për raportim e mbi të gjitha 
mungesa e politikave mbrojtëse ndaj sinjalizuesve si brenda vendit ku punojnë, 
por edhe jashtë tij, i ekspozon sinjalizuesit ndaj hakmarrjes, duke i bërë ata ta 
vejnë në pikëpyetje faktin nëse duhet ta raportojnë krimin apo jo. Ndër format 
më të shpeshta të hakmarrjes apo kundër reagimit ndaj ekspozimit të 
informacionit nga sinjalizuesit paraqiten pushimi nga detyra, kërcënimi, 
akuzimi, arrestimi por edhe format më ekstreme si sulmet apo edhe vrasja (TI, 
2013). 

Ndonëse në esencë, sinjalizimi ka të bëjë me angazhimin publik për të mirën e 
përgjithshme, ekziston përceptim negativ në shoqëri ndaj sinjalizuesve, të cilët 
shpesh marrin epitetin e spiunëve. Prandaj është shumë e rëndësishme që gjatë 
hartimit të kornizës  ligjore rregulluese të bëhet definim i qartë i termit, në 
mënyrë që të inkurajohet sinjalizimi dhe të pranohet në shoqëri si akt i cili 
ndikon në uljen e aktiviteteve korruptive.  

Sa i përket termit sinjalizues apo emrit origjinal “whistleblower2”, organizata 
ndërkombëtare, por edhe shtete të ndryshme që kanë korniza ligjore për 
mbrojtjen e sinjalizuesve, përdorin emra të ndryshëm por që në thelb reflektojnë 
qëllim të njejtë të sinjalizuesve. Në shtete të ndryshme emërtimi i sinjalizuesve 
varion. Sllovenia e përdor termin fishkëllues, në Poloni shoqëria civile i referohet 
me emrin sinjalizues, në Serbi termi ka kuptimin e alarmuesit , kurse në Rusi deri 
vonë është përdorur termi me konotacion negativ “spiun”. Aktualisht përdoret 
termi me kuptimin e personit që raporton shkeljen e ligjit. Legjislacioni në 
Shqipëri përdor termin sinjalizues, kurse në Kosovë ligji për mbrojtjen e 
sinjalizuesve i njeh si informatorë.  
Si veprim, sinjalizimi paraqet akt të qëllimshëm dhe jo të detyrueshëm të 

                                                           
2 Shq. “Fishkëllues” 



zbulimit të informacionit, që del në publik, nga një person që ka ose ka pasur 
qasje në të dhëna apo informacion3. 

Shtetet e Evropës Juglindore janë në hapat e parë të krijimit të mekanzimave për 
mbrojtjen e sinjalizuesve (Worth, 2015). Sidoqoftë, progresi nuk ka munguar 
duke qenë se këto shtete kanë hartuar ligje dhe kanë vazhduar me dizajnimin e 
kornizave ligjore për mbrojtjen e sinjalizuesve. 
Në vitin 2011, Kosova ka miratuar Ligjin për Mbrojtjen e Informatorëve, deri në 
atë kohë, çështja e sinjalizuesve ka qenë e rregulluar pjesërisht përmes ligjeve 
tjera, si Kodi Penal, Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Ligji Kundër 
Korrupsionit, Ligji për Klasifikimin e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë 
dhe Ligji për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë. Ndonëse i miratuar për të 
plotësuar kushtet e vëna nga komuniteti ndërkombëtar, Ligji për Mbrojtjen e 
Informatorëve ka dështuar të integrojë praktikat më të mira ndërkombëtare për 
mbrojtjen e sinjalizuesve, rrjedhimisht duke e lënë të cekët kornizën mbrojtëse 
për sinjalizuesit. 

 

Analizë normative e Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve në 
Kosovë 
 

Ligji Nr. 04/L-043 për Mbrojtjen e Informatorëve përmban 11 nene dhe 
rregullon fushëveprimin e ligjit, dispozitat për instancat përgjegjëse për pranimin 
e informatës dhe procesin e raportimin, vërtetimit dhe arkivimit të informatës.  

Neni 1, thotë se ky ligj ka për qëllim krijimin e bazës ligjore për cytjen e zyrtarëve 
për paraqitjen e veprimeve kundërligjore. Ligji njeh si informator çdo person, i 
cili si qytetar apo i punësuar, informon në mirëbesim autoritetin përkatës brenda 
institucioneve publike në nivelin qendror apo lokal, institucione, ndërmarrje 
publike apo private për çdo dyshim të arsyeshëm për ekzistimin e veprimit 
kundërligjor.  

Parimet themelore të paraqitura në Nenin 3 të këtij ligji, përcaktojnë “Informatori 
për informatën e dhënë në mirëbesim, për veprimet kundërligjore të zyrtarëve 
apo personave përgjegjës, brenda institucioneve publike, në nivelin qendror dhe 

                                                           
3Jubb, P. (1999) Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation, Journal of Business Ethics 
Vol. 21, pp. 77-94. 



lokal, ndërmarrjeve publike apo private, ka të drejtë në mbrojtjen e të drejtave të 
tyre”.  

Më tutje në po këtë nen, përcaktohet se nëse informatori pushohet nga puna për 
shkak të informatës së dhënë, ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës e cila do të vendos 
që ta kthej atë në vendin e punës dhe ta urdhëroj institucionin ku ka punuar 
informatori që ta kompensoj për dëmin e shkaktuar.  

Institucionet publike në nivelin qendror apo lokal, institucionet, ndërmarrjet 
publike apo private janë përgjegjëse të krijojnë kushte për punë të pavarur dhe të 
papengueshme për personin, i cili ka informuar për veprimet e paligjshme në atë 
institucion. Për më tepër po aty, Neni 4, thotë se këto institucione duhet të 
mbrojnë integritetin, të drejtat dhe interesat e informatorëve të cilët informojnë 
për veprimet e paligjshme. 

Neni 6 i këtij ligji përcakton se informatori e dërgon informatën për veprim të 
paligjshëm tek personi zyrtar për mbikqyrjen e parregullsive ose tek ndonjë 
epror tjetër. Kurse Neni 8, thotë se, pas pranimit të informatës për veprim 
kundërligjor, eprori apo personi zyrtar informon institucionin përkatës që duhet 
të merret me çështjen konform ligjeve në fuqi.  
Pjesa tjetër e ligjit përcakton se informatori duhet të jetë në dijeni për procedurat 
e ndjekura lidhur me infomatën dhe se të gjitha materialet duhet të ruhen për së 
paku 5 vite. 

Mangësitë që e karakterizojnë këtë ligj, bëjnë që zbatimi i tij të mos jetë i lartë, 
rrjedhimisht informatorët apo sinjalizuesit nga mungesa e rregullimit të duhur 
ligjor për mbrojtjen e tyre, nuk raportojnë veprimet e kundërligjshme në 
institucionet ku punojnë.  

Lëvizja FOL, vë në pah se magësitë kryesore të këtij ligji, kanë të bëjnë me 
emërtimin jo të duhur të Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve. Disa prej këtyre 
mangësive të evidentuara janë: mosdefinimi i qartë i veprës kundërligjore, 
zbrazëtitë në definimin e instancave përgjegjëse për pranimin e informatës si dhe 
mos-ndëshkimi i personave apo autoriteteve përgjegjëse në rast të hakmarrjes 
ndaj sinjalizuesit/informatorit apo zbulimit të identitetit të 
sinjalizuesit/informatorit4. 

                                                           
4 Lëvizja FOL. (2013). “Zyrtarët s’e fishkëllejnë korrupsionin”.Hulumtim politikash  



Siç u tha edhe më lartë, Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve e njeh personin 
raportues apo që e zbulon informatën, si informator. Çështja e emërtimit të ligjit 
ka rëndësi për shkak se emërtimi “informator” në aspektin social merr 
konotacion negativ dhe njehsohet me “spiunët”, duke bërë që në shoqëri të 
humbet kuptimi i vërtetë i “fishkëlluesve” apo sinjalizuesve. Ngjyrimet negative 
të termit “informator” bëjnë që termet “raportues” apo “sinjalizues” të jenë terme 
më të përshtatshme dhe më të pranueshme, e kjo është pasqyruar si rekomandim 
edhe në raportin e Lëvizjes FOL5, por edhe në punëtoritë6 rreth sinjalizimit me 
akterët e shoqërisë civile. 

Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve, definon si vepër kundërligjore çdo veprim 
apo mosveprim të personit, përmes të cilit cenohen dispozitat ligjore në fuqi, 
qoftë në formë të veprës penale, apo kundërvajtjes. Ligji nuk e definon apo nuk e 
kufizon fushën e veprës kundërligjore. Neni 3, pika 6 e këtij ligji, përcakton se në 
rast të rrezikut të sigurisë apo integritetit të informatorit, mbrojtja e tij bëhet në 
pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e Dëshmitarëve. Në këtë ligj, Neni 4, i definon 
qartë veprat penale, ku ndër të tjera figurojnë edhe veprat penale kundër detyrës 
zyrtare. 
Përveç kësaj lidhje me Ligjin për Mbrojtjen e Dëshmitarëve, Ligji për Mbrojtjen e 
Informatorëve në asnjë nen nuk e përmend korrupsionin apo ndonjë vepër 
penale kundër detyrës zyrtare të përcaktuar në Kapitullin e 34 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës. Shqipëria në anën tjetër, në vitin 2016, ka miratuar Ligjin 
për Sinjalizim dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve, që ka të bëjë vetëm me sinjalizimin e 
veprave korruptive dhe nënkupton “… çdo veprim ose mosveprim i 
kundërligjshëm, sipas legjislacionit penal në fuqi, në lidhje me çdo formë të 
korrupsionit aktiv, korrupsionit pasiv, shpërdorimit të detyrës ose 
kompetencave, ushtrimit të ndikimeve të paligjshme në kryerjen e detyrave ose 
marrjen e vendimeve, shpërdorimit të të ardhurave të Buxhetit të Shtetit, 
përfitimit të paligjshëm të interesave, si dhe çdo akt tjetër i ngjashëm me to”. 

Përgjithësimi në fushëveprim, bën që Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve të mos 
jetë shumë i aplikueshëm nga institucionet apo edhe nga vet 
informatorët/sinjalizuesit. 

                                                           
5 Hulumtim Politikash “Zyrtarët s’e fishkëllejnë korrupsionin” (2013) 
6 Në vitin 2016, Lëvizja FOL ka organizuar në Durrës punëtori me akterë të Shoqërisë Civile, ku është 
diskutuar korniza institucionale kundërkorrupsion, me fokus të veqantë në Ligjin për Mbrojtjen e 
Informatorëve. 



Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve ka zbrazëti edhe në definimin e instancave 
përgjegjëse për pranimin e informatës. Nenin 6, përcakton se informatori ia 
dërgon informatën personit zyrtar për mbikqyrjen e parregullësive apo ndonjë 
eprori tjetër, mirëpo nuk jep shpjegime për rastet kur informata implikon vet 
eprorin, apo kur institucioni nuk ka mekanizma për raportimin e parregullësive. 
Për dallim prej Shqipërisë, ku Neni 10 i Ligjit për Sinjalizim dhe Mbrojtje të 
Sinjalizuesve përcakton: “Pranë çdo autoriteti publik, i cili ka më shumë se 80 të 
punësuar, dhe subjekti privat, i cili ka më shumë se 100 të punësuar, caktohet një 
njësi përgjegjëse, e cila regjistron, heton administrativisht dhe shqyrton 
sinjalizimet, sipas këtij ligji.” Neni 5, i Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve thotë 
se informatori duhet të paraqesë informatën, dhe se punëdhënësi ose njëri prej 
eprorëve, duhet t’i sigurojë informatorit mbrojtje, anonimitet dhe integritet nga 
çfarëdo forme e keqtrajtimit. Edhe këtu ligji nuk parasheh situatat kur eprori 
mund të jetë i përfshirë në informatën që e zbulon informatori/sinjalizuesi, e as 
rastet e hakmarrjes ndaj informatorit/sinjalizuesit. 
Ajo çfarë vërehet është kufizimi i raportimit vetëm përbrenda institucionit ku 
zbulohet informata. Ligji nuk definon nëse mbrojtja ndaj 
informatorit/sinjalizuesit vlen, nëse ai ia zbulon informatën një pale të tretë e cila 
nuk është pjesë e institucionit ku punon informatori/sinjalizuesi. 

Mosndëshkimi i personave apo autoriteteve përgjegjëse në rast të hakmarrjes 
ndaj sinjalizuesit/informatorit apo zbulimit të identitetit të 
sinjalizuesit/informatorit është mangësia tjetër e Ligjit për Mbrojtjen e 
Informatorëve. E gjitha çfarë ligji ofron janë paragrafi 4 dhe 6 të Nenit 3, me 
ç’rast informatori mund t’i drejtohet gjykatës në rast se është pushuar nga puna 
për shkak të inormatës që ka zbuluar, dhe mbrojtja përmes Ligjit për Mbrojtjen e 
Dëshmitarëve në rast të rrezikut të sigurisë dhe integritetit të informatorit apo 
familjes së tij. 

Shtetet e rajonit në anën tjetër, në kornizat ligjore për mbrojtjen e sinjalizuesve i 
definojnë qartë masat ndëshkuese për personat apo autoritetet përgjegjëse në rast 
të hakmarrjes ndaj sinjalizuesve apo shkeljes së detyrimit për ruajtjen e 
konfidencialitetit. Në Shqipëri, çdo veprim hakmarrjeje ndaj sinjalizuesit dënohet 
me gjobë nga 300,000- 500,000 lekë, kurse shkelja e detyrimit për ruajtjen e 
konfidencialitetit dënohet me gjobë nga 150,000- deri në 300,000 lekë7. 

                                                           
7 Ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve në Shqipëri, Neni 23, paragrafi b dhe ç. 



Në Maqedoni, Ligji për Mbrojtjen e Fishkëlluesve8, në Nenin 8(2), përcakton se 
institucioni në të cilin është zbuluar informata, duhet të sigurojë mbrojtje për 
sinjalizuesin për të parandaluar shkeljen e të drejtave të tij apo çdo veprim tjetër 
që mund të vij si hakmarrje për zbulimin e informatës. Më tutje, ligji përcakton se 
nëse thyhet Neni 7(2)9, institucioni apo personi përgjegjës dënohet me gjobë nga 
3000-6000 euro. 

Kroacia nuk ka kornizë ligjore specifike për sinjalizues, mirëpo i rregullon disa 
aspekte të sinjalizimit përmes ligjeve tjera, si Ligji i Punës dhe Ligji për Shërbim 
Civil. Ligji për Shërbimin Civil thotë se çdo shërbyes civil mund të raportoj raste 
të dyshimta korrupsioni tek autoritetet përgjegjëse, dhe duhet t’i garantohet 
anonimiteti dhe mbrojtja nga çfarëdo lloj abuzimi 10 . Edhe Sllovenia që 
konsiderohet ndër shtetet me kornizën ligjore më të avancuar për mbrojtjen e 
fishkëlluesve, edhe pse nuk ka ligj të veçantë për fishkëllues, në Ligjin për 
Integritet dhe Parandalim të Korrupsionit, përcakton se në rast se personi që 
raporton raste korruptive apo joligjore ka hasur në hakmarrje, ai/ajo ka të drejtë 
të kërkojë kompensim nga punëdhënësi për dëmin që i është shkaktuar, dhe se 
Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit mund t’i ofrojë ndihmë gjatë këtij 
procesi11.  

 
Qëndrimet e Shoqërisë Civile lidhur me Ligjin për Mbrojtjen e 
Informatorëve në Kosovë 
 

Rastet e sinjalizimit në Kosovë të cilat janë bërë publike, ndonëse të pakta në 
numër, kanë bërë që organizatat e Shoqërisë Civile të angazhohen dhe të 
kërkojnë ndryshime ligjore të cilat do të siguronin mbrojtjen e duhur për 
sinjalizuesit e keqpërdorimeve apo rasteve të korrupsionit. Në kërkesën drejtuar 
institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për të ndërmarrë veprime për 
inkurajimin e sinjalizimit dhe mbrojtjen sinjalizuesve në Kosovë nga organizatat 

                                                           
8http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2016)002-e 
9 “Zyrtari përgjegjës për marrjen e informatës nga sinjalizuesi është i obliguar të ruaj të dhënat e 
sinjalizuesit përmes të cilave mund të zbulohet identiteti i tij, përveq nëse sinjalizuesi është pajtuar në 
bërjen publike të këtyre të dhënave në pajtim me Lgjin për Mbrojtjen e të Dhënave Përsonale.” 
10Vasiljevic, S. Tasks and challenges: Making Whistleblowing work in Croatia 
http://www.whistleblowing-cee.org/countries/croatia/research/ 
11Integrity and Prevention of Corruption Act Slovenia. Neni 23, 24, 25 
http://www.regulatelobbying.com/images/Slovenia_Lobbying_Law-3.pdf 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2016)002-e
http://www.whistleblowing-cee.org/countries/croatia/research/
http://www.regulatelobbying.com/images/Slovenia_Lobbying_Law-3.pdf


e Shoqërisë Civile, ndër të tjera është kërkuar amandamentimi i Ligjit për 
Mbrojtjen e Informatorëve në përputhje me standardet e Gjykatës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut (GjEDNj), sikurse edhe trajtimi i rasteve të sinjalizimit të 
bëhet në përputhje me këto standarde. 

Rastet e sinjalizimit të keqpërdorimit dhe korrupsionit që ndodhën përgjatë vitit 
2015 bënë që edhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), të shpreh shqetësim 
lidhur me trajtimin që u është bërë sinjalizuesve nga ana e institucioneve, ku pati 
shkelje të lirisë së shprehjes. Në kërkesën drejtuar institucioneve vendore dhe 
ndërkombëtare, edhe KDI-ja ka kërkuar që të ndalet frikësimi i sinjalizuesve. 
KDI-ja ka ngritur shqetësimet edhe në rastin e sinjalizimit të ish-prokurores 
Maria Bamieh, e cila shfaqi dyshime për keqmenaxhim në misionin e EULEX-it, 
duke kërkuar publikimin e proedurave për raportimin e sinjalizimit dhe 
mbrojtjes së sinjalizuesve12. 
Sa i përket ligjit aktual për Mbrojtjen e Informatorëve, KDI-ja e ka përkrahur 
nismën për ndryshim të ligjit, pasi ligji aktual nuk është në përputhje me 
standardet evropiane për mbrojtje të sinjalizuesve13. Në raportin “Vlerësimi i 
Sistemit të Integritetit Kombëtar në Kosovë”, KDI-ja jep si rekomandim që të 
inkurajohet përmes sinjalizimit raportimi i akteve korruptive nga ana e 
nëpunësve publikë qoftë përmes trajnimeve të ndryshme apo fushatave të 
brendshme të vetëdijësimit në administratën publike.  

Qëndrime të ngjashme ka paraqitur edhe organizata ÇOHU. Duke u nisur nga 
ndryshimi i emrit nga Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve në Ligji për 
Sinjalizues, ÇOHU i kushton rëndësi edhe sinjalizimit të jashtëm dhe caktimit të 
një institucioni përgjegjës për sinjalizim. 
Ligji duhet të përmbajë dispozita që sigurojnë mbrojtjen e plotë të sinjalizuesve. 
Rëndësi duhet t'i kushtohet afateve kohore brenda të cilave nisin procedurat e 
adresimit të çështjes së sinjalizuesit nga ana e eprorit të tij, si dhe masat e fillimit 
të sinjalizimit të jashtëm. Në përgjithësi ligji duhet të ndryshohet në përputhje 
me standardet evropiane të caktuara me rekomandimin e Këshillit të Evropës sa i 
përket çështjes së sinjalizuesve.14 

 

                                                           
12 KDI. (2015). “EULEX-I duhet të mbështesë dhe jo të frikësoj sinjalizuesit e korrupsionit”. Deklaratë për 
shtyp 
13Të dhëna nga intervista me z.Artan Canhasi-KDI 
14Të dhëna nga Intervista me z.Arton Demhasaj-ÇOHU 



Rekomandime 
 

1. Për të shmangur përceptimin negativ, të ndryshohet emri i ligjit nga Ligji 
për Mbrojtjen e Informatorëve, në Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve; 

2. Të qartësohet fushëveprimi i ligjit dhe të aplikohet për të gjithë punëtorët, 
ish-punëtorët, praktikantët dhe kontraktorët nga sektori publik dhe 
privat, të cilët sinjalizojnë për aktivitete të jashtëligjshme apo aktivitete që 
dëmtojnë interesin publik; 

3. Të definohet qartë spektri i veprës kundërligjore ndaj të cilës vlen 
sinjalizimi; 

4. Ligji duhet të ofrojë mekanizma të qartë për sinjalizim. Ligji duhet të njohë 
dhe të mbrojë sinjalizimin e brendshëm, sinjalizimin tek autoritetet 
përgjegjëse dhe sinjalizimin e jashtëm/publik. 

5. Sinjalizuesi duhet të jetë i informuar për tri shkallët e sinjalizimit: 
I. Sinjalizimi tek eprori apo personi përgjegjës pranë vendit të punës 

së sinjalituesit 
II. Në rast se nuk ka epror apo infomata e zbuluar implikon eprorin, 

sinjalizimi vazhdon në shkallën e dytë, që është zbulimi i 
informatës pranë Agjencisë Kundër Korrupsion 

III. Në rast se sinjalizuesi nuk merr përgjigje nga AKK-ja, ai/ajo mund 
të ekspozojë informatën në publik, duke përfshirë institucione tjera 
relevante dhe/apo mediat. 

6. Pas sinjalizimit tek autoriteti përgjegjës ku punon sinjalizuesi, ky autoritet 
duhet që brenda 30 ditësh të informojë sinjalizuesin rreth masave të 
ndërmarra lidhur me informatën e zbuluar, përndryshe sinjalizuesi mund 
ta ekspozoj informatën tek Agjencioni Kundër Korrupsion; 

7. Për të gëzuar mbrojtjen që u garantohet me ligj sinjalizuesve, sinjalizuesi 
duhet të ndjek tri shkallët e sinjalizimit, përveq në rast të krimeve të 
rënda, me ç’rast informata duhet të kaloj direkt në prokurori; 

8. Sinjalizuesit duhet t’i ofrohet mundësia e konsultës me Ombudspersonin, 
për ta qartësuar nëse informata e poseduar dhe zbulimi i saj është apo jo në 
interes publik. Personi që posedon informatën e merr epitetin e 
sinjalizuesit në rastin kur përcaktohet se zbulimi i informatës është në 
interes publik.  

9. Agjencia për Ndihmë Juridike Falas duhet t’u ofroj ndihmë falas 
sinjalizuesve; 



10. Sinjalizuesit duhet t’i ruhet anonimiteti dhe çdo e dhënë tjetër, zbulimi i të 
cilës do të rrezikonte sigurinë dhe integritetin e sinjalizuesit apo familjes 
së tij. Çdo e dhënë e sinjalizuesit që do të mund të ndihmonte gjatë 
hetimit, duhet të ipet vetëm me miratimin e sinjalizuesit; 

11. Në rast të zbulimit të të dhënave të sinjalizuesit, ndaj personit apo 
autoritetit përgjegjës për ruajtjen e anonimitetit të sinjalizuesit merren 
masat ndëshkuese në pajtim me Nenin 79 të Ligjit për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale. Instancë ndëshkuese do të jetë Gjykata Themelore 
varësisht nga vendi ku ndodh sinjalizimi; 

12. Përkufizimet e ligjit duhet të bëhen në pajtim me standardet më të mira 
evropiane; 

13. Sinjalizuesit duhet të mbrohen nga çdo masë ndëshkuese apo e 
hakmarrjes që mund të vijë nga institucioni ku punon; 

14. Barra e provës – punëdhënësi duhet të mbajë barrën e provës dhe të 
vërtetojë me prova të bazuara dhe dëshmi bindëse që është sinjalizuar 
qëllimisht në mënyrë të pandërgjegjshme. Punëdhënësi duhet të mbajë 
barrën e provës që të dëshmojë në mënyrë të bazuar që sinjalizuesi nuk ka 
përjetuar veprime hakmarrëse; 

15. Ndalimi i ndjekjes penale, civile dhe disiplinore – sinjalizuesit që kanë 
sinjalizuar duke respektuar të drejtat, obligimet dhe parimet e këtij ligji 
duhet të mbrohen nga ndjekja penale, civile dhe disiplinore; 

16. Sinjalizimi rreth çështjeve konfidenciale dhe të klasifikuara duhet të 
rregullohet në pajtim me standardet më të mira europiane dhe të 
përkufizohet se vlen atëherë kur interesi publik është më i madh se dëmi; 

17. Lidhur me rastet e sinjalizimit, AKK-ja dhe Prokuroria duhet të përgatisin 
raporte vjetore rreth numrit të sinjalizmeve dhe veprimeve të ndërmarra, 
gjithmonë duke respektuar parimet e anonimitetit të personave të 
përfshirë në rastet e sinjalizimit; 

18. Me qëllim të mbrojtjes më të mirë të sinjalizuesve, varësisht nga vepra, 
ligji duhet të parashikojë sanksione financiare për punëdhënësit që 
veprojnë në kundërshtim me këtë ligj.  
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Hyrje 
 

Korrupsioni mbetet një nga sfidat më të mëdha në Kosovë. Në nivel më të 
lartë, paraqet pengesë për konsolidimin e shtetit, duke qenë direkt i lidhur me 
prosperitetin e shtetit, natyrën e tij demokratike dhe të ardhmen evropiane. Në 
nivelin shoqëror, paraqitet si pengesë e një jete të drejtë duke qenë se shtrihet në 
çdo aspekt, duke u nisur nga konkurrenca, edukimi cilësor, e deri tek udhëtimi i 
lirë pa viza në Bashkimin Evropian. Siç edhe e demonstron puna intensive e 
Lëvizjes FOL përgjatë këtyre 5 viteve të fundit, natyra e korrupsionit në Kosovë 
është sistematike, kurse lufta institucionale kundër këtij fenomeni është e dobët- 
shumështresore, shpesh e dyfishuar, e penguar nga mungesa e vullnetit politik- 
rrjedhimisht shumë pak efikase 15. Raporti “Skenimi i korrupsionit 2016” nga 
FOL, rezultoi se korrupsioni në Kosovë nuk është përceptim por realitet16. Të 
gjeturat e raportit tregojnë se 70% e qytetarëve besojnë se ka korrupsion në 
qeveri, kurse një e treta e tyre do të paguanin ryshfet për të marrë një shërbim 
publik 17. Për më tepër, raporti shfaq edhe një korrelacion në mes nivelit të 
korrupsionit dhe mosefikasitetit të gjyqësorit. 

Të gjeturat tona janë pasqyruar edhe nga orgnaizatat ndërkombëtare, duke u 
nisur nga “Transparency International”, e cila e rendit Kosovën në vendin e 95-
t18, kurse vlerësimet e Freedom House- Shtetet në transit, tregojnë se zyrtarët 
publikë kanë përfshirje të konsiderueshme në ekonominë e vendit, kurse 
përpjekjet për të luftuar korrupsionin shpesh janë nën ndikimin politik19. Edhe 
pse përpjekjet e fundit të insitucioneve në luftimin e korrupsionit janë vënë re 
dhe janë reflektuar në Raportin e Komisionit Evropian (i njohur edhe si Raporti i 
Progresit), këto veprime lidhen më shumë me reforma strukturore të kornizës 
ligjore, e të cilat jo domosdoshmërisht sjellin rezultate konkrete. Në fund të 
fundit, Kosova është e njohur për ligjet më të mira, por që dështon në 
implementimin e tyre. Me të hedhur një shikim në aktakuzat dhe aktgjykimet në 

                                                           
15 Shiko publikimet rreth luftës kundër korrupsionit nga Lëvizja FOL, të qasshme në 
http://levizjafol.org/folnew/publikimet/anti-korrupsion/ 
16 Lëvizja FOL (2016) Skenimi i korrupsionit 2016, Prishtinë, e qasshme në 
http://levizjafol.org/folnew/wp-content/uploads/2016/11/SKENIMI-I-KORRUPSIONIT-20161.pdf 
17 Po aty 
18 Transparecy International (2016) Corruption Perception Index, e qasshme në 
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 
19 Gashi, K. (2016) Kosovë, në Freedom House, Nations in Transit, New York, e qasshme në 
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/kosovo 

http://levizjafol.org/folnew/publikimet/anti-korrupsion/
http://levizjafol.org/folnew/wp-content/uploads/2016/11/SKENIMI-I-KORRUPSIONIT-20161.pdf
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/kosovo


rastet e korrupsionit, na mjafton të kuptojmë që Kosova është ende larg luftimit 
efikas të korrupsionit. Të dhënat e fundit tregojnë se edhe në rastet kur 
autoritetet hetojnë korrupsionit, ata vështirë se përfundojnë me aktakuza, e aq 
më pak me aktgjykime. Gjatë vitit 2016, vetëm 29% e rasteve kanë përfunduar me 
aktakuza, 23% me pushim të hetimeve, kurse rreth 48% kanë përfunduar me 
hudhje të kallëzimeve penale20. Vendi ka ende nevojë për rezultate konkrete në 
këtë aspekt, e që do të përkthehej me futjen prapa hekurave të më shumë 
personave të përfshirë në korrupsion të nivelit të lartë. 

Dekada e fundit në Kosovë por edhe eksperienca e vendeve të tjera që kanë 
kaluar nëpër një tranzicion të ngjashëm, tregojnë se përpjekjet institucionale për 
luftimin e korrupsionit janë të pamjaftueshme dhe se kërkohet mobilizim 
shoqëror në këtë aspekt. Hulumtimi akademik ka treguar se në vendet ku 
korrupsioni është sistematik, reformat institucionale që rrisin transparencën dhe 
llogaridhënien janë pa dyshim pjesë e domosdoshme e çdo strategjie 
antikorrupsion, por të cilat nuk do të kishin efekt pa një themel shoqëror 
afatgjatë21. Roli i sinjalizuesve (fishkëlluesve), bazuar në mënyrën se si është i 
rregulluar sinjalizimi dhe si përceptohet nga shoqëria, konsiderohet faktor kyç në 
luftimin e korrupsionit. Duke i zbuluar keqbërjet, sinjalizuesit mbrojnë sundimin 
e ligjit, edhe nëse në këtë mënyrë mund t’i shkelin rregullat e organizatës ku 
punojnë. Të dhënat nga vendet tjera sugjerojnë një korrelacion mes numrit të 
sinjalizuesve dhe rankimit të atyre vendeve në indekset e korrupsionit22. Për më 
tepër, hulumtimet më të fundit tregojnë se përderisa shkaqet e korrupsionit 
mund të variojnë, mjetet për luftimin e korrupsionit përfshijnë rritjen e 
përdorimit të sinjalizimit, që do të thotë nxitje për të inkurajuar sinjalizimin dhe 
kornizë ligjore për t’i mbrojtur ata23. Madje edhe rastet e pakta të sinjalizmit në 
Kosovë, megjithëse me rezultate të ndryshme, tregojnë se roli i sinjalizuesve në 
luftimin e korrupsionit mund të jetë i menjëhershëm dhe me ndikim të 
rëndësishëm.  

Në këtë dokument të shkurtër, ne fokusohemi në eksplorimin, rishikimin dhe 
trajtimin e incentivave inkurajuese dhe mbrojtjes ligjore të sinjalizuesve në 
                                                           
20 Miftaraj, E. dhe Musliu, B. (2016) Retorika në Luftimin e Korrupsionit, raport i monitorimit të trajtimit të 
rasteve të korrupsionit në sistemin e drejtësisë në Kosovë, Instituti i Kosovës për Drejtësi, Prishtinë. 
21Johnson, M (1998) Fighting Systemic Corruption: Societal foundations for institutional reform, The 
European Journal of Development Research, Vol. 10, No. 1, pp. 85-104. 
22Ogungbamila, Bolanle (2014) Whistleblowing and Anti-Corruption Crusade: Evidence From Nigeria, 
Canadian Social Science, Vol. 10, No. 4, pp. 145-154 
23Schultz, D. and Harutyunyan, K. (2015),Combating corruption: The development of whistleblowing laws 
in the United States, Europe, and Armenia, International Comparative Jurispondence, Vol.1, pp. 87-97. 



Kosovë. Qëllimi nuk është të ofrojmë një rishikim gjithpërfshirës të mjeteve 
ligjore që rregullojnë sinjalizimin në botë, por që të mësojmë nga praktikat më të 
mira nga jashtë duke shqyrtuar edhe situatën e brendshme dhe duke reflektuar 
në të. Në këtë mënyrë, aplikojmë një qasje pragmatike në rishikimin e praktikave 
dhe standardeve më të mira ndërkombëtare bazuar në veprat më të fundit 
akademike, duke përdorur logjikën abduktive për të përpiluar një analizë 
tërësore dhe rekomandime të dobishme për përmirësimin e mjedisit për 
sinjalizues në Kosovë. 

Së pari, shqyrtojmë debatet më aktuale rreth sinjalizimit, definimin e tij, 
standardet dhe polemikat, në mënyrë që të krijojmë një kornizë analitike. Së dyti, 
do të rishikojmë standardet ndërkombëtare më të mira që vijnë nga institucione 
si Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës, por edhe nga rrjete ndërkombëtare 
të shoqërisë civile të specializuara në këtë fushë. Pastaj, angazhohemi në ofrimin 
e një analize dhe trajtimin e rregullimit aktual të mbrojtjes së sinjalizuesve në 
Kosovë duke rishikuar kornizën legjislative por duke reflektuar edhe në rrafshin 
social dhe institucional. Në fund, do të ofrojmë një listë të rekomandimeve të 
cilat, duke qenë të mishëruara në praktikat më të mira ndërkombëtare dhe që 
rrjedhin nga kuadri analitik i këtij dokumenti, do të shërbejnë si udhëzues për të 
bërë të mundur mbrojtjen e sinjalizuesve në Kosovë.  

 
Definimi i sinjalizuesve: term kontradiktor 
 

Termi sinjalizues është mjaft i ri. Përdorimi i tij në literaturë, vërëhet 
fillimisht gjatë fundit të viteve të ’70-a, duke u përdorur më pas në fillimet e vitit 
2000, e duke vazhduar edhe në ditët e sotme24. Zakonisht i referohet një personi i 
cili ekspozon keqbërjet në një organizatë. Në debatet akademike, një sinjalizues 
definohet sipas katër karakteristikave: 1) është akti i të bërit një informatë 
publike; 2)  ajo informatë i zbulohet një pale të tretë jashtë organizatës së 
sinjalizuesit (zakonisht medias) që e bën atë publike; 3) informata nuk duhet të 
përmbajë keqbërje të vogla, por duhet të jetë e një implikimi dhe interesi më të 
gjerë; dhe 4) sinjalizuesi duhet të jetë pjesë e organizatës të cilës ai/ajo ia 
ekzpozon keqbërjet (nuk duhet të jetë gazetar apo hulumtues)25. Në hulumtime 
më specifike, sinjalizuesit janë të lidhur direkt me luftimin e korrupsionit; 
                                                           
24Google Books, NGram viewer 
25Johnson, R. A. (2003) Whistleblowing: When it works and why. Lynne Reinier Publishers: London 



sinjalizues është ai person i cili zbulon informacion për një organizatë për t’a 
raportuar dhe korrigjuar korrupsionin26. Kjo organizatë, pa dyshim mund të jetë 
publike apo private. Diskutimet akademike rreth sinjalizimit zakonisht bazohen 
në aspektin etik, atë të menaxhimit efikas dhe veqanërisht në aspektin e lirisë së 
shprehjes. Në këtë pjesë, do të shqyrtojmë debatet më të spikatura si dhe ato 
akademike, por edhe hulumtime jo-akademike të zhvilluara nga organizata 
globale të qeverisjes si dhe nga shoqëria civile ndërkombëtare.  

Gjatë konceptualizimit të sinjalizimit, akademikët sigurohen që të theksojnë dhe 
të ndajnë çka është sinjalizim dhe çka jo. Në këtë drejtim, sinjalizimi shihet si 
“akt i qëllimshëm dhe jo i detyrueshëm i zbulimit, që del në publik, nga një 
person që ka ose ka pasur qasje në të dhëna apo informata”27. Që të dyja, i 
qëllimshëm dhe jo i detyrueshëm, kanë rëndësi të veqantë, sepse i veqojnë 
sinjalizuesit nga ata që do të publikonin një informatë gabimisht, si dhe nga 
zyrtarët, të cilët e kanë për detyrë të raportojnë keqbërjet në organizata në kuadër 
të kornizave rregullatore. Gjithashtu, termit i hiqen karakteristikat që 
kategorizojnë individët për të cilët shoqëria ka obligim tjetër të mbrojtjes, siq janë 
për shembull dëshmitarët në procedurat gjyqësore. 

Megjithatë, një nga ndarjet më të rëndësishme, është ajo mes sinjalizuesve dhe 
informatorëve. Përderisa informatorët zakonisht janë individë të cilët janë të 
përfshirë në keqbërje dhe e shfrytëzojnë zbulimin e informatës për të reduktuar 
përgjëgjësinë e tyre, sinjalizuesit përceptohen si “njerëz të mirë”,që dëshmojnë 
keqbërjet dhe duan t’i ekspozojnë ato. Kështu, informatorët shpesh janë të 
njëllojtë me “spiunët”28. Për më tepër, informatorët shpesh kërkojnë disa favore 
për të zbuluar informatën, kurse sinjalizuesit nuk e bëjnë një gjë të tillë. 

Debatet akademike janë të rëndësishme jo vetëm për t’i dhënë kuptim 
sinjalizimit dhe sinjalizuesve si fenomen relativisht i vonë, por gjithashtu edhe 
për rrafshin e trajtimit të çështjeve shoqërore, ligjore dhe etike që i shoqërojnë. 
Në këtë mënyrë, ato janë të rëndësisë së lartë sa i përket rregulloreve lidhur me 
mbrojtjen e sinjalizuesve.  

                                                           
26Schultz, David and Harutyunyan, Khachik (2015), Combating corruption: The development of 
whistleblowing laws in the United States, Europe, and Armenia, International Comparative Jurispondence, 
Vol.1, pp. 87-97. 
27Jubb, P. (1999) Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation, Journal of Business Ethics 
Vol. 21, pp. 77-94. 
28See for example, Natapoff, A. (2004) Snitching: The institutional and communal consequences, 
University of Cincinnati Law Review, Vol. 73.   



Në fushën e drejtësisë, definimet e sinjalizimit dhe sinjalizuesve janë jo më pak të 
diskutueshme. Përderisa, disa institucione lidere globale si Këshilli i Evropës dhe 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në Strasburg, kanë vënë disa parime 
për definimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve, shumë shtete kanë miratuar 
legjislacione specifike për të rregulluar këtë aktivitet, ndërsa monitoruesit global 
antikorrupsion dhe një numër organizatash joqeveritare avokojnë për 
përmirësimin e vazhdueshëm të mjedisit për sinjalizuesit kudo në botë. Çështje, 
ligje, raporte të OJQ-ve ndërkombëtare por edhe vepra akademike përdoren për 
të përcaktuar praktikat ndërkombëtare më të mira për rregullimin e sinjalizimit. 
Edhe pse një konsensus rreth detajeve të një teme të tillë, është i papranueshëm, 
në kuptim më të gjerë, praktikat dhe standardet kapen më lehtë. 

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, për shembull, ka vendosur në disa 
raste në çështjet e sinjalizuesve kundër shteteve. Vendimi i parë në këtë temë ka 
qenë në vitin 2008, çështja Guja kundër Moldavisë, në të cilën një zyrtar i 
komunikimeve në Prokurorinë e Moldavisë, sinjalizoi rreth ndikimit politik mbi 
prokurorët, vepër për të cilën ai u pushua nga puna. Vendimi i Gjykatës, në 
favorin e Guja-s, duke thënë se Moldavia ka shkelur Nenin 10 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, vendosi gjashtë parime mbi të cilat vlerëson 
çështjet e sinjalizimit. Shkurtimisht, një sinjalizues mbrohet nga Gjykata, vetëm 
nëse: 1) organizata nuk ka politika rreth sinjalizimit apo mekanizmat e raportimit 
janë të pamjaftueshëm; 2) është në pyetje interesi publik; 3) informata është e 
vërtetë dhe origjinale; 4) sinjalizuesi vepron në mirëbesim; 5) ndëshkimi i 
sinjalizuesve mund të ketë pasoja në karrierën e tyre; dhe 6) interesi publik është 
më i madh se imazhi i organizatës.29 Këto kushte ligjore janë përdorur në çdo 
çështje të sinjalizimit nga Gjykata dhe pasqyrojnë në masë të madhe, diskutimet 
akademike të shqyrtuara më lartë. Si të tilla, ato përfaqësojnë një bazë solide të 
definimit dhe identifikimit të sinjalizuesve. 

 

Rregullimi i sinjalizimit: Problemi i kukullës ruse 
 

Nevoja për rregullimin e kornizës ligjore që mbron sinjalizuesit është 
esenciale karshi rëndësisë së sinjalizuesve në luftën kundër korrupsionit dhe 

                                                           
29Për elaborim më të gjerë, shikoKusari, F. (2015) Sinjalizuesi i dyfishtë Thaçi, Sbunker, 8 Tetor 2015, 
https://sbunker.net/teh/42789/sinjalizuesi-i-dyfishte-thaci/ 
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keqbërjeve. Një nevojë e tillë u vu në pah edhe më shumë me rritjen e numrit të 
çështjeve të sinjalizimit, përderisa trajtimi i sinjalizuesve varionte. Çështjet për të 
cilat është e nevojshme korniza mbrojtëse, ndër të tjera janë, frika nga hakmarrja, 
përgjegjësia ligjore për sinjalizim, si dhe çdo kufizim tjetër kulturor me të cilin 
mund të përballet një sinjalizues.  

Është befasuese që sot e kësaj dite, numri i shteteve që kanë ligje speciale për 
sinjalizues mezi e kalon 30-shin. Kjo nuk do të thotë që sinjalizimi nuk është i 
mbrojtur me ligj, por që është i mbuluar nga ligje tjera sektoriale. Për më tepër, 
shtetet e Bashkimit Evropian (BE), e që konsiderohet si aktor ndërkombëtar 
udhëheqës kur flitet për vlera liberale e në veqanti lirinë e shprehjes dhe të 
drejtat e njeriut, nuk kanë standarde të unifikuara sa i përket legjislacionit për 
mbrojtjen e sinjalizuesve.  Në vitin 2013, kur “Transparency International”, 
publikoi raportin mbi mbrojtjen ligjore të sinjalizuesve në Evropë, vetëm 4 shtete 
të BE-së kanë pasur kornizë ligjore të avancuar për mbrojtjen e sinjalizuesve30. 
Prej vendeve tjera, 16 kanë pasur mbrojtje ligjore të pjesshme, kurse 7 nga to nuk 
kanë pasur fare31. Megjithëse praktikat e ushtruara nga 4 performuesit më të 
mirë- Luksemburgu, Rumania, Sllovenia dhe Mbretëria e Bashkuar- duhet të 
shërbejnë si kornizë-shembull për analizë në pjesën në vazhdim, është e 
rëndësishme që edhe më tutje t’i rishikojmë praktikat në nivel ndërkombëtar.  

Në vitin 2014, Këshilli i Evropës (KE), u rekomandoi shteteve anëtare të kenë një 
kornizë rregulluese për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe publikoi një udhëzim të 
shkurtër dhe parime për implementim në nivel kombëtar 32 . Ky dokument 
definon konceptet bazë si, sinjalizuesit dhe interesi publik, si dhe ofron udhëzim 
në rregullimin e çështjeve si konfidencialiteti, mbrojtja nga hakmarrja, kanalet 
për zbulimin e informacionit, këshilla dhe ndërgjegjësimi, etj. Udhëzimi 
rekomandon që korniza ligjore kombëtare duhet të nxisë një mjedis që inkurajon 
sinjalizimin si çështje të hapur, deri në atë masë sa individët të ndjehen të lirë për 
të ngritur çdo shqetësim që prek interesin publik. Më tutje thotë që autoritetet 
duhet të hetojnë një akt që vjen si rezultat i sinjalizimit, përderisa identiteti i 
snjalizuesve duhet të mbetet konfidencial. Dhe më e rëndësishmja, sinjalizuesit 
duhet të mbrohen nga çdo formë e hakmarrjes pa marrë parasysh rezultatet që 
vijnë nga zbulimi i informacionit.  
                                                           
30Worth, M. (2013) Whistlebloëing in Europe: Legal Protection for Whistleblowers in the EU, 
Transparency International. 
31 Po aty. 
32Këshilli i Evropës (2015) Protection of Whistleblowers: A brief guide for implementing a national 
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Përderisa rekomandimet e KE-së ofrojnë udhëzime të mjaftueshme për 
rregullimin e kornizës ligjore kombëtare, implementimi i tyre mund të jetë më i 
vështirë se që duket.  Një implementim i tillë varet së pari, nga vullneti politik. Se 
a janë sinjalizuesit të mbrojtur në një shoqëri apo jo, varet së pari nga vullneti për 
të pasur një kornizë ligjore solide për mbrojtjen e tyre dhe së dyti varet nga 
vullneti për ta implementuar një kornizë të tillë. Mirëpo edhe në rastet ku ka 
vullnet politik, shfaqen çështje tjera, disa prej të cilave janë shumë bazike. Në 
këtë mënyrë, një variabël tjetër me ndikim, na kthen tek mësimet nga debati 
akademik, e që lidhet me terminologjinë e përdorur për të përshkruar dy çështje 
kryesore, sinjalizuesit si dhe të kuptuarit e sinjalizimit si aktivitet. Sipas të 
gjeturave të “Transparency International”, fjala sinjalizues nuk përkthehet në 
mënyrë universale edhe në gjuhë tjera, duke krijuar problem në mënyrën se si 
përceptohet sinjalizimi, pasi që në gjuhët e BE-së, përkthimi zakonisht përmban 
konotacione pozitive, po më shumë negative33. Mbrojtja e sinjalizuesve pra varet 
nga një funksionalizim i mekanizmave shoqërorë të cilët janë të lidhur, duke e 
bërë kështu të vështirë që kjo çështje të zgjidhet njëherë e përgjithmonë. Pengesat 
rishfaqen në mënyrë të ngjashme me kukullat ruse, të cilat janë të dizjanuara në 
atë mënyrë që të përshtaten brenda njëra tjetrës. Ngjashëm, me rregullimin e 
mbrojtjes së sinjalizuesve, apo çdo politike tjetër antikorrupsion, shfaqen 
probleme të reja pasi zgjidhen ato të cilat kanë qenë të indentifikuara. Kjo është 
arsyeja pse çdo kornizë mbrojtëse efektive, duhet të jetë nën monitorim dhe 
rishikim të vazhdueshëm, në mënyrë që të sigurohemi që këto rregullore i 
shërbejnë qëllimit të tyre, e që është luftimi i korrupsionit.  

 

Heshtja e Sinjalizuesit: Kosova dhe Mbrojtja e Informatorëve 
 

Pasi që kemi krijuar disa parime bazë për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe 
elaboruam konceptet kyqe si dhe praktikat dhe standardet më të mira 
ndërkombëtare, kemi marrë disa elemente të një kornizë përmes të cilës do të 
vlerësojmë sinjalizimin në Kosovë.  

Në shikim të parë, Kosova duket se ofron mbrojtje të avancuar për sinjalizues, 
pasi që është ndër vendet e pakta në Evropë që ka miratuar një ligj specifik për 
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një mbrojtje të tillë. Përveç kësaj, përmes Kushtetutës së saj, Kosova aplikon 
direkt Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe rregullimet ligjore që 
vijnë nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut34. Një imazh i zymtë shfaqet, 
kur një legjislacion i tillë shpaloset, para se të kalojë rishikimi i tij për 
implementim. Para së gjithash, Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve shkakton 
paqartësi, duke e bërë Kosovën një rast tjetër me probleme të përkthimit. Pasi që 
nuk ekziston një ekuivalencë e sinjalizuesit në shqip, përdoret fjala informator. 
Për t’i komplikuar gjërat edhe më shumë, termi sinjalizues përdoret në dispozitat 
e versionit anglisht të ligjit. Përveç se paraqitet si problematik për shkak të 
konotacionit negativ, siçështë përdorur për të etiketuar “spiunët” e regjimit të 
Millosheviqit, termi nuk reflekton as konsensus shoqëror. Rrjedhimisht, 
ekspertët e kanë marrë inciativë për të shpikur termin “sinjalizuesi” (ai që 
sinjalizon) apo “kallxuesi” (ai që tregon)35. Ky është një indikator tjetër që tregon 
se ligjet në Kosovë nxirren pa politika, me qëllim të përmbushjes së kushteve të 
vëna nga komuniteti ndërkombëtar, pa ndonjë proces konsultimi së pari me 
shoqërinë. Si e tillë, njerëzit në Kosovë, sot kanë koncepte të ndryshme nëse jo të 
kundërta rreth sinjalizuesve.  

Lëvizja FOL, ka vënë në pah çështjet semiotike që lidhen me emrin e ligjit në një 
hulumtim politikash të publikuar në vitin 201336.  Sipas hulumtimit, zgjedhja e 
fjalës për të përshkruar sinjalizuesit, u jep atyre një konotacion negativ, përderisa 
pasiguritë rreth publikimit të informatës krijojnë paqartësi të cilat gjyqësori nuk 
është i aftë t’i qartësoj. Të gjitha problemet e indentifikuara në këtë hulumtim, 
janë ende të freskëta dhe ende qëndrojnë, duke qenë se nuk është inicuar asnjë 
proces i amandamentimit të legjislacionit. Më tutje, hulumtimi trajton edhe faktin 
se ligji ka qenë shumë i gjerë. 

Vetëm duke i hedhur një shikim Ligjit mbi Mbrojtjen e Informatorëve, 
zgënjehemi me 11 nenet e tij. Është i ndërtuar nga 1200 fjalë të shprëndara në 4 
faqe. Si i tillë, në vend se të ofrojë parime të përgjithshme për mbrojtjen e 
sinjalizuesve, parime këto që u përshtaten praktikave ndërkombëtare, ky ligj 
mbetet i cekët sa i përket ofrimit të një kornizë funksionale të mbrojtjes.  
                                                           
34Shiko Neni 22 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e qasshme në: 
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publikë rreth Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve. Hulumtim politikash 

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf
https://sbunker.net/teh/42789/sinjalizuesi-i-dyfishte-thaci/
http://kallxo.com/kallxuesi-murat-mehmeti-nderohet-me-cmimin-per-guxim-qytetar/
http://kallxo.com/kallxuesi-murat-mehmeti-nderohet-me-cmimin-per-guxim-qytetar/


Aspektet pozitive të ligjit janë të pakta. Ligji përmban disa standarde bazike të 
mbrojtjes së sinjalizuesve, duke u nisur nga pasojat ligjore, garantimi i 
anonimitetit, dhe më e rëndësishmja, rregullon si sektorin privat, poashtu edhe 
atë publik. Megjithatë, kjo mbrojtje është më shumë formale, pasi që ligji nuk 
ofron një mbrojtje gjithpërfshirëse. Për shembull, përderisa sinjalizuesit janë të 
mbrojtur nga masat ligjore hakmarrëse, atyre nuk u ofrohet mbrojtje sa i përket 
hakmarrjes private. Kjo paraqet një dështim tjetër për t’i përmbushur standardet 
evropiane, pasi që barra e provës mbetet tek sinjalizuesit dhe jo tek organizatat. 

Një mbrojtje e tillë bëhet edhe më problematike, pasi që ligji nuk ofron masa të 
mjaftueshme për mbrojtjen e anonimitetit të sinjalizuesve. Edhe pse çështja e 
anonimitetit është mjaft e rregulluar, ligji nuk ofron mekanizma për të siguruar 
që anonimiteti të ruhet gjatë procedurave, e as masa ndëshkuese për këdo që 
shkel parimet e anonimitetit37. 

Shumica e dispozitave të ligjit janë të gjera. Duke pasur parasysh se nuk është 
publikuar asnjë komentar ligjor zyrtar, nuk ka pasur ndonjë kampjanjë 
informuese apo debat rreth kësaj çështjeje, ato krijojnë problem gjatë fazës së 
implementimit. 

Megjithatë komentatorët lokalë kanë theksuar se ligji nuk parasheh zbulim të 
informatës përmes mediave, por përmes kanaleve zyrtare të organizatës si dhe 
përforcimin e ligjit38. Më tutje, ligji nuk i obligon organizatat që të krijojnë kanale 
raportuese të sinjalizimit të brendshëm, gjë e cila ua pamundëson angazhimin e 
sinjalizuesve në sinjalizim të brendshëm në kuadër të organizatës39. Si i tillë, ky 
ligj nuk reflekton praktikat nga vendet lidere si Luksemburgu apo Sllovenia, 
mirëpo as standardet ndërkombëtare të vëna nga Këshilli i Evropës. Më fjalë të 
tjera, dështon në aktivizimin e sinjalizuesve. 

Të gjitha këto probleme e bëjnë kornizën rregulluese të mbrojtjes së dëshmitarëve 
në Kosovë, të pjesshme dhe të pa kompletuar, pasi që asnjë nga ligjet tjera që 
kanë dispozita rreth sinjalizimit nuk plotësojnë hapësirat e identifikuara në këtë 
pjesë, duke përfshirë Kodin Penal, Ligjin Kundër Korrupsionit, Ligjin mbi 
Agjencinë e Kosovare të Inteligjencës, Ligjin mbi Klasifikimin e Informacioneve 
dhe Verifikimin e Sigurisë ose Ligjin mbi Mbrojtjen nga Diskriminimi. Ligji mbi 

                                                           
37 Po aty. 
38Kusari, F. (2015) Sinjalizuesi i dyfishtë Thaçi, Sbunker, 8 Tetor 2015,  
https://sbunker.net/teh/42789/sinjalizuesi-i-dyfishte-thaci/ 
39 Po aty. 

https://sbunker.net/teh/42789/sinjalizuesi-i-dyfishte-thaci/


Mbrojtjen e Informatorëve, ka dështuar të shërbejë si një ligj integrues, i cili do të 
funksionalizonte të gjitha dispozitat tjera ligjore sa i përket mbrojtjes së 
sinjalizuesve.  

 

Për kë fryn fishkëlluesi 
 

Pasi që kemi shqyrtuar kornizën ligjore duke reflektuar në rrafshin 
shoqëror, ne vazhdojmë të zgjerojmë kuptimin e mbrojtjes së sinjalizuesve 
(fishkëlluesve) në Kosovë duke mësuar nga eksperiencat e Lëvizjes FOL, por 
edhe duke trajtuar disa indikatorë kyç si dhe disa çështje kryesore.  

Këtu, së pari duhet të theksojmë se çështjes së sinjalizuesve dhe mbrojtjes së tyre 
nuk u është dhënë prioritet i lartë nga autoritetet në Kosovë. Në tetor të vitit 
2016, Lëvizja FOL ka organizuar një seminar rreth kësaj teme, gjatë të cilës 
politikëbërësit janë pajtuar me shoqërinë civile rreth nevojës për përmirësimin e 
kornizës ligjore. Seminari hodhi dritë edhe mbi disa aspekte tjera të kësaj 
kornize, duke u fokusuar edhe tek fakti se asnjë agjenci qeveritare nuk 
identifikohet si sponsor i këtij ligji. Kjo do të thotë se asnjë agjenci qeveritare nuk 
është në krye të mbikqyrjes së implementimit të këtij ligji. Rrjedhimisht, nuk 
është bërë asnjë vlerësim mbi implementimin e ligjit. Për më tepër, gjatë këtij 
seminari është theksuar se mekanizmat e ofruar nga ligji për sinjalizues as nuk 
mbulojnë aspektin kulturor të shoqërisë, dhe as nuk janë duke u implementuar 
në nivel të mjaftueshëm. 

Po ashtu, është e rëndësishme të përsëriten disa nga të gjeturat e hulumtimit të 
politikave të vitit 2013, i cili tregon për nivelin shqetësues të mos dijenisë dhe 
mungesës së informacionit bazik rreth sinjalizuesve nga autoritetet publike. 
Bazuar në një anketë të zhvilluar me zyrtarë publikë të nivelit lokal dhe qendror, 
Lëvizja FOL ka treguar se më shumë se një e katërta e tyre nuk kanë qenë në 
dijeni për ekzistencën e Ligjit mbi Mbrojtjen e Informatorëve 40 . Edhe më 
shqetësuese kanë qenë të dhënat rreth nivelit të njohurisë së ligjit, ku vetëm 15% 
e respodentëve kanë thënë se kanë njohuri të mirë rreth këtij ligji. Duke qenë se 
nuk është ndërmarrë asnjë kampanjë sistematike për ngritjen e vetëdijes që nga 
atëherë, ka shumë mundësi që situata ka mbetur e pandryshuar që nga viti 2013. 
                                                           
40Lëvizja FOL (2013) Zyrtarët s’e fishkëllojnë korrupsionin: Niveli i njohurive dhe përvojës së zyrtarëve 
publikë rreth Ligjit për Mbrojtjen e Informatorëve. Hulumtim politikash 



Në ngritjen e vetëdijes mbi sinjalizimin, kanë ndikuar rastet e pakta ku individët 
kanë sinjalizuar edhe pse nuk kanë qenë të sigurt rreth mbrojtjes ligjore. Për më 
tepër, pjesa më e madhe e problemeve me kornizën ligjore dhe implementimin e 
saj janë shpërfaqur pikërisht nga këto raste.  

Edhe pse nuk ka të dhëna sistematike rreth rasteve të sinjalizimit në Kosovë, një 
vështrim i thjeshtë në shtypin ditor tregon se një pjesë e madhe e gazetarisë në 
vend, bazohet në rrjedhjen e informacionit. Mirëpo, liria e medias në Kosovë 
është përmirësuar pikërisht për shkak të përpjekjeve intensive të gazetarëve dhe 
redaktorëve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ku rrjedhja e 
informacionit është kruciale. Megjithatë, fakti që zyrtarë anonim e rrjedhin 
informacionin rreth keqbërjeve tek mediat, është produkt i lidhjes mes 
gazetarëve dhe burimeve e që jo domosdoshmërisht është e atillë sa që të nxisë 
sinjalizimin. Siç do të tregojnë rastet në vazhdim, kur identiteti i sinjalizuesve 
zbulohet e nuk mbahet sekret, pason hakmarrja dhe ligji dështon t’i mbroj 
sinjalizuesit nga ajo. 

Sinjalizuesit janë të njohur për publikun në Kosovë, nga zbulimi i informacionit 
për keqpbërjet në Universitetin Publik, aktivitetet penale në sektorin publik të 
shëndetësisë, shpenzimet enorme të shërbyesve publik që hidhen në pah çdo 
javë nga mediat, edhe pse ata jo domosdoshmërisht përceptohen si kategori e 
veqantë nga shoqëria. Megjithatë, rastet më të njohura janë të Abdullah Thaqit 
dhe Murat Mehmetit, ku që të dy kanë vënë në pah problemet me kornizën 
mbrojtëse të elaboruar më lartë.  

Në vitin 2012, Abdullah Thaqi, i punësuar në Bankën “Pro Credit”, në Prizren, 
zbuloi informacion rreth transaksioneve bankare të një zyrtari publik në 
Komunën e Prizrenit, që tregonte se ai zyrtar ka abuzuar me fondet publike. Një 
vepër e tillë ka qenë e ndaluar nga rregullat e brendshme të bankës, por edhe nga 
ligji i Kosovës. Edhe pse zbulimi i Thaqit, bëri që të ketë aktazkuzë ndaj zyrtarit 
që ka abuzuar me fondet publike, punëdhënësi i tij e pushoi nga puna dhe e 
akuzoi për zbulimin e sekreteve komerciale. Në vitin 2015, Gjykata Themelore në 
Prizren vendosi në favor të bankës dhe e ndëshkoi Thaqin me 5,000 euro. Gjatë 
gjykimit, gjykata nuk mori parasysh Ligjin mbi Mbrojtjen e Informatorëve, e as 
dispozitat Kushtetuese mbi lirinë e shprehjes, duke bërë që sistemi kosovarë të 
dështojë ta mbrojë Thaqin në praktikë.  

Në vitin 2016, Murat Mehmeti, inspektor i Administratës Tatimore të Kosovës, 
zbuloi informacion rreth skemave të evazionit fiskal të krijuara brenda këtij 



institucioni, nga kolegët e tij, përmes të cillave shumë kompani kanë përfituar në 
mënyrë të paligjshme. Mehmetin e larguan nga pozita e tij pasi që filloi ta ngrisë 
këtë çështje përbrenda, dhe vetëm atëherë vendosi për zbulim në praktikë. Edhe 
pse nuk ka pasur hakmarrje konkrete kundër Mehmetit, ai mbetet me mbrojtje të 
pamjaftueshme, pasi që ligji nuk ofron mbrojtje automatike, e as masa kundër 
hakmarrjes. 

Këto dy raste shfaqin detajet e një pikture të zymtë sa i përket mbrojtjes së 
dëshmitarëve në Kosovë, pasi që tregojnë se zyrtarët e pa informuar nuk mund 
të implementojnë si duhet as pjesët e kornizës ligjore që grantojnë mbrojtjen 
bazë. 

 

Konkluzione dhe rekomandime 
 

Siq edhe e tregoi ky dokument i shkurtër, Kosova ka dështuar në masë të 
madhe të sigurojë mbrojtjen e sinjalizuesve. Korniza ligjore aktuale për mbrojtjen 
e sinjalizuesve është miratuar me ngut dhe si e tillë nuk i ka shpëtuar problemit 
sistematik të Kosovës me legjsagjionin lartë-poshtë, i cili nuk reflekton vlerat 
shoqërore dhe nuk është i bazuar në politika të detajuara. Si i tillë, Ligji mbi 
Mbrojtjen e Informatorëve nuk është i njohur për shoqërinë kosovare; është 
miratuar pa një proces konsultativ duke bërë që autoritetet dhe shoqëria në 
përgjithësi të mos e kuptojnë atë si dhe të mos e implementojnë në mënyrë të 
duhur. Në këtë mënyrë, nxjerrja e këtij ligji mund të ketë shërbyer për ta hequr 
nga lista e kushteve të vendosura nga komuniteti ndërkombëtar për Kosovën, 
por nuk i ka shërbyer qëllimit të tij, e që është mbrojtja e sinjalizuesve. 

Duke u nisur nga termi i përdorur në shqip, pra sinjalizues e që ofron një 
konotacion negativ, deri tek fushëveprimi i limituar i ligjit dhe natyra e gjerë e tij, 
tek dështimi për të integruar ligje tjera për mbrojtjen e sinjalizuesve, Ligji për 
Mbrojtjen e Informatorëve, duket që ka krijuar vetëm paqartësi. Dështimi i 
autoriteteve për të marrë parasysh, për të përdorur dhe për të elaboruar më tutje 
dispozitat e ligjit në rastet më të spikatura të sinjalizimit, është një indikator që 
tregon se amandamentimi i këtij ligji është para së gjithash i domosdoshëm por 
jo i mjaftueshëm. Në mënyrë që Kosova të sigurojë mbrojtje solide të 
sinjalizuesve, në pajtim me praktikat dhe standardet ndërkombëtare, i duhet një 
proces i detajuar politik dhe shoqëror. Nevojitet angazhim i Ministrisë së 



Drejtësisë për rishikimin e politikave të Kosovës mbi mbrojtjen e sinjalizuesve. 
Në një proces politikash të detajuar dhe githpërfshirës, Ministria dhe Qeveria 
duhet të konsultojnë të gjithë aktorët relevant në këtë fushë, në veçanti 
organizatat e shoqërisë civile. Ky proces politikash nuk duhet të ketë qëllim të 
vetëm amandamentimin e Ligjit mbi Mbrojtjen e Informatorëve, po edhe të 
ridizajnojë politikat e Kosovës në mbrojtjen e sinjalizuesve, duke u nisur nga 
terminologjia e përdorur, shpjegimi i koncepteve bazë dhe përputhja me 
standardet e vendosura nga Këshilli i Evropës. Një proces më i hapur i 
konsultimit dhe informimit shoqëror duhet të jetë gurthemeli i tërë këtij procesi 
politikash.  
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LIGJI  Nr. 04/L-043  
PËR MBROJTJEN E INFORMATORËVE 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 
 

LIGJI PËR MBROJTJEN E INFORMATORËVE 
[ Të ndryshohet në- Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve] 

 
Neni 1  

Fushëveprimi dhe qëllimi 
 
Qëllimi i këtij ligji është krijimi i bazës ligjore për cytjen e zyrtarëve për paraqitjen e veprimeve 
kundërligjore. 
 
[Të specifikohet fushëveprimi- ligji duhet të aplikohet për të gjithë punëtorët, ish-punëtorët, 
praktikantët dhe kontraktorët nga sektori publik dhe privat, të cilët sinjalizojnë për aktivitete të 
jashtëligjshme apo aktivtete që dëmtojnë interesin publik.] 
 

Neni 2  
Përkufizimet 

 
1.  Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 
 
1.1. Informator- çdo person, i cili si qytetar apo i punësuar, informon në mirëbesim 
autoritetin përkatës brenda institucioneve publike në nivelin qendror apo lokal, institucione, 
ndërmarrje publike apo private për çdo dyshim të arsyeshëm për ekzistimin e veprimit 
kundërligjor; 

 
1.2. Institucionet publike në nivelin qendror dhe lokal  - janë: 

 
1.2.1. Institucionet e larta të Republikës së Kosovës (Kuvendi i Kosovës, 
Presidenti i Kosovës dhe Gjykata Kushtetuese e Kosovës); 
 
1.2.2. Autoritetet gjyqësore dhe prokuroriale (Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli 
Prokurorial i Kosovës, Gjykatat, Prokuroritë); 
 

1.2.3. Autoritetet e larta të administratës shtetërore (Qeveria si tërësi, 
Kryeministri, Zëvendës Kryeministrat dhe ministrat); 

 
1.2.4. Organet e larta të administratës shtetërore (Zyra e Kryeministrit dhe 
ministritë); 

 
1.2.5. Organet qendrore të administratës shtetërore (organet vartëse të 
administratës shtetërore të cilat kryejnë funksione jo ministrore ose funksione 
tjera administrative); 

 



Organet lokale të administratës shtetërore (organet komunale të administratës shtetërore); 
 
1.2.7. Organet e pavarura të administratës shtetërore (personat juridik që 
ushtrojnë veprimtari shtetërore administrative për të cilën kërkohet shkallë e lartë e pavarësisë në 
interes publik); 
 
1.2.8. Institucionet e pavarura të parapara në Kapitullin XII të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës dhe 
 

1.2.9. Institucionet e tjera publike të themeluara me ligj; 
 

1.3. Institucion - institucioni publik apo privat arsimor, shëndetësor etj, të themeluar me  
ligj; 

 
1.4. Ndërmarrjet publike dhe private - ndërmarrjet publike dhe private të themeluara 
sipas Ligjit për ndërmarrjet publike dhe Ligjit për shoqëri tregtare; 
 
1.5. Personi zyrtar për mbikëqyrjen e parregullsive - personi të cilin punëdhënësi në 
institucionin publik të nivelit qendror dhe lokal, institucione, ndërmarrje publike apo private, me 
vendim të veçantë mund ta autorizojë për të vepruar lidhur me informatën e informatorit. 
 
1.6. Veprim kundërligjor - çdo veprim apo mosveprim i personit me të cilin cenohen 
dispozitat ligjore në fuqi, qoftë në formë të veprës penale, apo kundërvajtjes. 

 
 
[Të specifikohet shkelje ligjore, në atë mënyrë që të mos limitohet vetëm në vepër penale 
apo kundërvajtje] 

 
1.7. Informata në interes të publikut - çfarëdo informate në lidhje me shkeljen e 
ligjeve, rregullave të etikës profesionale dhe parimet e administrimit të hartuara në mirëbesim në 
mënyrë që të ruhen interesat e shtetit apo interesi i përgjithshëm publik. 

 
[Duhet të ofrohet mundësia e konsultës me Avokatin e Popullit, në lidhje me atë se 
informata e poseduar dhe zbulimi i saj është apo jo në interes publik. Agjencia për 
Ndihmë Juridike Falas- t’u ofroj ndihmë falas sinjalizuesve] 

 
Neni 3  

Parimet themelore 
 
1. Informatori për informatën e dhënë në mirëbesim, për veprimet kundërligjore të zyrtarëve apo 
personave përgjegjës brenda institucioneve publike në nivelin qendror dhe lokal apo brenda 
institucioneve, ndërmarrjeve publike apo private, kanë të drejtë në mbrojtjen e të drejtave të tyre. 
 
2. Informatori në informimin e veprimeve kundërligjore është i detyruar që të veproj në mirëbesim, 
atëherë kurr me arsye supozon se faktet dhe informacionet të cilat janë objekt i informimit janë të 
vërteta. 
 
3. Ndaj informatorit për shkak të informimit qëllim mirë të veprimeve kundërligjore, nuk mund të 
ndërmerren masa të dënimit apo disiplinore, pushimit nga puna, largimit të përkohshëm 
(suspendimit) nga puna apo të ekspozimit të diskriminimit. 

 
4. Informatori në cilësinë e të punësuarit, i cili u është nënshtruar masave diskriminuese në 
vendin e punës, duke përfshirë edhe pushim nga puna, ka të drejtë që t’i drejtohet gjykatës 
kompetente, e cila, nëse provon se informatori në cilësinë e të punësuarit ka qenë i pushuar nga 
puna për shkak të dhënies së informacionit, do të vendos që atë ta kthej në vendin e tij të punës 



dhe do ta urdhëroj institucionin publik në nivelin qendror apo lokal, institucione, ndërmarrje 
publike apo private që t’ia kompensoj dëmin e shkaktuar.  
 
5. Informatorit i garantohet e drejta në mbrojtjen e anonimitetit. 
[Duhet të ruhet anonimiteti i sinjalizuesit dhe i personit në lidhje me të cilin ka të bëj sinjalizimi.]  
[Në rast të zbulimit të të dhënave, duhet të aplikohen masat ndëshkimore, ashtu siq parashihet 
me Nenin 79 të LMDHP-së] 

 
6. Nëse në rastin e zbulimit të informacionit për kryerjen e një vepre të rëndë penale, ekziston 
rreziku i mundshëm për integritetin dhe sigurinë e informatorit apo të anëtarëve të afërt të familjes 
së tij dhe në masa të mëdha edhe për pasurinë, mbrojtja e informatorit bëhet në pajtim me Ligjin 
e veçantë për mbrojtjen e dëshmitarëve, në mënyrën e paraparë me atë ligj. 
 
 
7. Institucioni publik, në kryerjen e mbikëqyrjes për parimet e ligjshmërisë dhe administrimit të 
mirë, kryen kontrollin në rastin e paraqitjes së informatës nga ana e informatorit për shkak të 
kryerjes së veprimit të kundërligjshëm. 
 
8. Pavarësisht prej formës dhe përmbajtjes, informimi i veprimit të kundërligjshëm nga 
informatorët do të konsiderohet si akt i parashtresës. Në dhënien e përgjigjes informatorit lidhur 
me informimin përshtatshmërisht zbatohen procedurat e dhënies së përgjigjeve palëve lidhur me 
parashtresat e paraqitura organeve të administratës shtetërore. 
 

Neni 4  
Përgjegjësitë e institucioneve publike në nivelin qendror dhe lokal, institucionet, 

ndërmarrjet publike apo private 
 
1. Institucionet publike në nivelin qendror apo lokal, institucionet, ndërmarrjet publike apo private 
janë përgjegjëse të: 
 
1.1. krijojnë kushte për punë të pavarur dhe të papengueshme të personit i cili i ka 
informuar veprimet potenciale të kundërligjshme; 
 
1.2. të krijoj kushte të mbrojtjes së integritetit, të drejtat dhe interesat e informatorëve të 
cilët informojnë për veprimet e kundërligjshme; 
 
1.3. të pranojnë informatën në lidhje me veprimet e kundërligjshme dhe të zbatojnë 
procedurën në pajtim me këtë ligj; 
 
1.4. të ruaj provat materiale dhe personale me të cilat vërtetohet veprimi i 
kundërligjshëm. 
 

Neni 5  
Informimi dhe vendosja për veprimin e kundërligjshëm 
 

1. Informatorët të cilët dyshojnë për veprimet kundërligjore duhet të paraqesin  informatën. 
 
2. Punëdhënësi ose njëri prej eprorëve, informatorit, i cili ka informuar për veprim të 
kundërligjshëm duhet t’i sigurojë mbrojtje, anonimitet dhe integritet nga çfarëdo forme e 
keqtrajtimit. 
 
3. Mbrojtja nga paragrafi 2. i këtij neni përjashtohet nëse informatori me qëllim të keq dhe më 
vetëdije paraqet të pavërteta. 
 

Neni  6 
Dërgimi i informatës 



 
1. Informatori, informatën për veprim të kundërligjshëm ia dërgon personit zyrtar për mbikëqyrje 
të parregullsive, ose ndonjë eprori tjetër. 
 
[Duhet të specifikohen qartë procedura e sinjalizimit, procedurë e cila duhet të përbëhet nga 3 
shkallë të sinjalizimit:   
Sinjalizimi pranë eprorit- në rast se brenda 30 ditëve, sinjalizuesi nuk pranon pergjigje rreth 
masave të ndërmarra lidhur me informatën e zbuluar, atëherë sinjalizuesi ka të drejtë t’i drejtohet 
AKK-së. Në rast se AKK nuk i përgjigjet sinjalizuesit brenda 30 ditëve, atëherë sinjalizuesi ka të 
drejtë ta përcjell informatën tek Mediat. Në rast se sinjalizuesi posedon informatë për shkelje të 
ligjit nga ana e eprorit, atëherë ai/ajo sinjalizon direkt në shkallën e dytë]. 
 
2. Informata duhet të jetë e kuptueshme dhe duhet të përmbaj të dhënat e personit kundër të cilit 
paraqitet, si dhe faktet të cilat i disponon. 
 
3. Veprimet kundërligjore mund të paraqiten: 
 

3.1. me shkrim; 
 

3.2. me postë apo e-mail; dhe 
 
  3.3.  gojarisht  
 
 
4. Kur informata paraqitet gojarisht, zyrtari e përpilon informatën me shkrim dhe të njëjtën e 
nënshkruan informatori dhe zyrtari. 
 

Neni 7  
Pranimi dhe evidentimi i informatës për veprime kundërligjore 

 
1. Çdo epror ose zyrtar evidenton informatën e pranuar për veprime kundërligjore. Evidentimi 
duhet të përmbajë: 
 
1.1. datën e pranimit; 
 
1.2. emrin dhe mbiemrin; 
 
1.3. adresën; 
 
1.4. institucioni i paraqitësit të informatës, dhe 
 
1.5. përmbajtjen e shkurtër të informatës. 
 

Neni 8 
Vërtetimi dhe përpunimi i informatës 

 
Pas pranimit të informatës për veprim kundërligjor, eprori apo personi zyrtar informon institucionin 
përkatës që duhet të merret me çështjen konform ligjeve në fuqi. 
 
[Barra e provës bie mbi palën për të cilën sinjalizuesi informon për shkelje potenciale të ligjit] 

 
 
Neni 9  

Raportimi për informatat e veprimeve kundërligjore 
 



1. Personi zyrtar apo eprori, për parregullsitë, është i obliguar që me shkrim ta njoftojë 
informatorin për procedurat e ndjekura lidhur me informatën. 
 
2 Personi zyrtar apo eprori e informon drejtuesin e institucionit për rezultatin e procedurës së 
zbatuar dhe për të gjitha përfundimet. 
 

Neni 10  
Arkivimi i dokumenteve 

 
Udhëheqësi i institucionit merr masa për arkivimin e të gjitha informatave për parregullsitë në 
institucionin që ai drejton. Materialet duhet të ruhen së paku pesë (5) vjet. 
 

Neni 11  
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës. 
 
 
Ligji Nr. 04/L-043 
31 gusht 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-031-2011, datë 31.08.2011 nga Presidentja e Republikës së 
Kosovës Atifete Jahjaga. 
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