
EDUKIMI
KUNDËR 
KORRUPSIONIT

MANUAL PËR TË RINJ
 

Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022
 



Autor: Valdon Bytyçi

Ky manual u realizua nga Qendra për
Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes dhe
EU Policy Hub në kuadër të projektit “Të
rinjtë ambasadorë të mirëqeverisjes: forcimi
i angazhimit të të rinjve në luftën kundër
korrupsionit përmes artit dhe komunikimit”
si pjesë e Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë
2022 me mbështetjen financiare të Bashkisë
Tiranë dhe Kongresit Rinor Kombëtar.

Mendimet dhe opinionet e shprehura në të i
përkasin autorit realizues dhe nuk përkojnë
domosdoshmërisht me qëndrimet e
donatorëve.
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Korrupsioni është njëri prej
fenomenve më negative që
pengon zhvillimin ekonomik dhe
shoqëror të një vendi. Kjo dukuri
shpesh quhet “tumori i
shoqërisë”, sepse një njeri i prekur
nga tumori humb imunitetin,
ndërsa një shtet me shkallë të
lartë të korrupsionit humb
besueshmërinë e qytetarëve.
Vendet në tranzicion janë
veçanërisht të rrezikuara nga ky
fenomen për shkak se korrupsioni
nuk lejon investimin e fondeve
publike për të zhvilluar sektorët
jetik, por i kanalizon ato në
përfitime personale apo drejt
grupeve të caktuara. Në një
shoqëri të tillë, cilësia e jetës së
qytetarëve është e ulët dhe
pasojat janë veçanërisht të
dëmshme për pjesën më të varfër
të shoqërisë.

Rinia e sotme do të jetë lidershipi
i të ardhmes prandaj përfshirja e
rinisë në luftën kundër
korrupsionit mund të sjellë ide

të reja të cilat mund të

kontribuojnë në zëvendësimin e

politikave tashmë të vjetëruara.

Të rinjtë mund të influencohen më

shumë nga moshatarët e tyre të

cilët kthehen në ambasadorë të

mirëqeverisjes dhe luftës kundër

korrupionit. 

Manuali ofron informacione bazë

duke filluar nga përkufizimi i

korrupsionit e deri tek nevoja e

domosdoshme që korrupsioni të

jetë pjesë e kurikulave,

programeve shkollore, aktiviteteve

e fushatave permanente që të

rinjtë duhet t’i zhvillojnë në nivel

vendi së bashku me stafin arsimor

e akademik dhe me partnerë nga

shoqëria civile dhe me mbështetje

të organizatave ndërkombëtare. 

Hyrje
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Manuali do të jetë një
udhërrëfyes në shumësinë e
materialeve që për gjithë këto
vite janë prodhuar si formë
influencuese për të ngritur
vetëdijen shoqërore e paralelisht
me këtë për ta ulur
korrupsionin.

Në këtë mision, rolin primar e të
pazëvendësueshëm e ka rinia, si
fuqi e ndryshimeve pozitive.
Dhe, sa me shumë që ndjehet
kjo përgjegjësi nga ta, aq më
shumë do të ndjehen efektet
pozitive për shtetin dhe
shoqërinë në tërësi.

Ky Manual është hartuar në kuadër
të projektit “Të rinjtë ambasadorë
të mirëqeversjes: forcimi i
angazhimit të të rinjve në luftën
kundër korrupsionit përmes artit
dhe komunikimit”, si pjesë e
aktiviteteve të ‘Tirana kryeqyteti
Evropian i Rinisë 2022’.

Përmes këtij Manuali, synohet që të
ndërgjegjësohet edhe me tej rinia
për fenomenin, shkaqet, pasojat që
sjell korrupsioni dhe njëkohësisht
të motivohen në angazhim konkret
për ta parandaluar e luftuar
korrupsionin duke filluar nga
bankat shkollore, auditoriumet e
universiteteve duke krijuar masën
shoqërore që refuzon të marri
shërbime përmes formave
korruptive. Në fund të manualit
ofrohen sygjerime konkrete sesi
mund të reagojnë të rinjtë nëse
shohin veprime korruptive.
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 Etimologjia – nga fjala latine

corrumpere - kalbëzim, vjetërsim,

imoralitet ose pavërtetësi,

ryshfetmarrje.

    Përkufizimi universal: “përdorimi

i pozicionit publik për përfitime

private”. Ky përkufizim përqëndrohet

ekskluzivisht tek sjellja e zyrtarëve

publikë/qeveritarë dhe lë jashtë

korrupsionin në sektorin privat. 

     Përkufizimi sipas institucioneve
ndërkombëtare: 
Këshilli i Evropës, Konventa e së

Drejtës Civile për Korrupsionin – “

“korrupsion” do të thotë kërkimi,

ofrimi, dhënia ose pranimi, në

mënyrë të drejtpërdrejtë ose të

tërthortë, i një ryshfeti ose i

çfarëdolloj avantazhi të padrejtë,

apo i pritshmërisë për to, i cili

deformon kryerjen e rregullit të

detyrave apo sjelljeve të duhura të

marrësit të ryshfetit, avantazhit të

padrejtë apo pritshmërisë për to”. 

STOP

Korrupsioni njihet si një prej
pengesave kryesore të zhvillimit.
Ai gërryen shtetin e së drejtës,
institucionet demokratike, si
dhe pengon zhvillimin
ekonomik të një vendi duke
deformuar tregjet dhe dëmtuar
integritetin e sektorit privat. Ai
mund të shkatërrojë besimin e
njerëzve në udhëheqjen politike
të vendit dhe parimet
themelore të qeverisjes
demokratike. Ka përkufizime të
ndryshme mbi korrupsionin si
më poshtë[1].

Në kërkim të një përkufizimi për
Korrupsionin!?

[1] Ministria e Drejtësisë, Koordinatori Kombëtar Kundër Korrupsionit
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/Guida_Antikorrupsioni_AL-1.pdf
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Sipas Organizatës së Kombeve të
Bashkuara, “korrupsioni minon
institucionet demokratike,
ngadalëson zhvillimin ekonomik
dhe i bën qeveritë më pak të
qëndrueshme, kurse Banka
Botërore e ka përshkruar
korrupsionin si një ndër pengesat
më kryesore të zhvillimit
ekonomik”.[2]

Përkufizimi i korrupsionit si
shpërdorimi i pushtetit të besuar
ose i funksionit publik për përfitim
privat qëndron në themel të
përkufizimeve ligjore të
ryshfetit/mitës, të cilat gjenden në
shumicën e sistemeve juridike në
botë, përfshirë edhe atë shqiptar.
Ky përcaktim nënkupton që të
dyja palët e përfshira japin ose
marrin ryshfet për përfitime me
interes privat, pra korrupsioni ka
të bëjë me marrëdhënie
shkëmbimi individuale.

Ky është edhe kuptimi i

korrupsionit që gjendet në

konventat dhe standardet

ndërkombëtare të detyrueshme

për korrupsionin, siç janë ndër të

tjera, për shembull, konventat

penale dhe civile të Këshillit të

Evropës për korrupsionin dhe

Konventa e Kombeve të

Bashkuara kundër Korrupsionit.[3]

[2] Po aty

[3] Këshilli i Europës, “Basic anti – corruption concepts” https://rm.coe.int/basic-anti-
corruption-concepts-a-training-manual/16806eed9d , fq 12
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Megjithatë korrupsioni është një
dukuri shumë më e ndërlikuar se
sa ajo që nënkuptojnë
përkufizimet ligjore:

   Korrupsioni është një dukuri në
të cilën njerëzit (edhe zyrtarët të
cilët kërkojnë ryshfete)
shpeshherë përfshihen jo vetëm
me vullnetin e tyre të lirë, por
edhe të detyruar nga pushtete
më të larta, si në rastin kur
vartësit detyrohen për kuota
ryshfetesh nga eprorët e tyre.

 Korrupsioni, veçanërisht kur
është mjaft i përhapur, mund të
karakterizohet nga norma
sjelljeje të cilat e justifikojnë dhe
e përforcojnë atë, pra të kthyera
në “kulturë”. Kur në të gjithë
shoqërinë ose edhe në
institucione të veçanta sundon
ose ekziston kultura e
korrupsionit, nuk mjafton vetëm
heqja e stimujve që i përfshijnë
njerëzit në korrupsion, për të ulur
ndjeshëm nivelet e tij.

Për shembull, nivelet e larta të

korrupsionit mund të përforcohen

nga prania në shoqëri e një

kulture në të cilën ekziston dhe

mbështetet “norma e

reciprocitetit”, domethënë, ku

shkëmbimi i ndërsjellë i favoreve,

me kalimin e kohës, bëhet

mënyrë mbizotëruese me anë të

së cilës individët përpiqen t’i

realizojnë nevojat dhe interesat e

tyre. Në një kulturë të tillë, kjo

mënyrë e plotësimit të nevojave

dhe interesave vlerësohet më e

rëndësishme se sigurimi i tyre

përmes rrugëve zyrtare.”[4]

Duhet theksuar se korrupsioni

është i pranishëm edhe në

sektorë jo-qeveritar dhe kjo

konsiderohet e kundërligjshme

kur dëmtohet interesi publik.

[4] Këshilli i Europës, “Edukimi kundër Korrupsionit” , 2012,
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016806ec1a3
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Korrupsioni në administratën publike (qeveria,

institucionet publike, autoritetet vendore, etj.) 

Korrupsioni politik (Parlamenti, partitë politike) 

Korrupsioni në sistemin gjyqësor (gjykatat, prokuroria,

organet ligj zbatuese)

Korrupsioni në fushën e shërbimeve sociale (kujdesi

shëndetësor, arsimi, shërbimi i mirëqenies sociale, etj.)

Korrupsioni në sektorin privat (kompanitë që

funksionojnë në nivel vendi, organizatat lokale të

biznesit, media, etj.) 

Korrupsioni në sektorin shoqërisë civile (shoqatat e

shoqërisë civile, organizatat joqeveritare, etj.)

Korrupsioni mund të gjendet praktikisht në të gjithë sektorët e
sektorit publik. Duke qenë një fenomen kompleks, korrupsioni varet
nga veçantitë e historikut socio-kulturor të shoqërisë, zhvillimit
politik dhe ekonomik të saj, traditave burokratike dhe praktikave
qeverisëse. Sjelljet korruptive kanë karakteristikat e tyre në varësi të
fushës specifike ku kryhet korrupsioni. 

Prandaj duhen dalluar disa fusha kryesore ku haset më shpesh
korrupsioni: 

Ku mund ta gjejmë Korrupsionin?!

8

Kapitulli        .  



Sektori publik është habitati
kryesor i korrupsionit. Institucionet
publike dhe mekanizmat që
kryejnë funksionet kryesore të
shtetit janë ato të cilat preken më
shumë nga korrupsioni. 

Konflikti midis interesave personale
dhe atyre publike- qytetare nga
zyrtarët publik, i bënë ata/ato të
kryejnë veprime korruptive.
Mundësia dhe kompetencat që
kanë këta zyrtarë në administratë u
publike, u mundëson që fare lehtë
të kryejnë shërbime në këmbim të
përfitimeve të paligjshme
personale apo grupore ose të
përmbushin porositë nga nivelet e
tyre drejtuese. Në momentin kur
strukturat ligjore në sektorin publik
nuk janë efektive, me shërbime
korrekte ndaj qytetarëve,
korrupsioni kthehet në alternativë
për qytetarët.

Çdo veprim i suksesshëm

korruptiv, përforcon bindjen dhe

ushqen besimin të qytetarët se kjo

është rruga “normale” për t’i arritur

objektivat private të përfitimeve e

favorizimeve të ndryshme. 

Në administratën publike sektorët

më të prekur për veprime

korruptive konsiderohen: sistemi i

drejtësisë me të gjithë

mekanizmat përcjellës, sektori i

shëndetësisë me degët e tij,

sektori i arsimit, në veçanti niveli i

lartë-universitetet[5], çështjet e

pronës të cilat përbëjnë bazenin e

padrejtësive në Shqipëri, e që nga

ato lindin edhe shumë vepra tjera

kriminale,  me pas doganat, ku

bëhen manipulime me hyrje dalje

dhe tatimet, ku në vazhdimësi

tentohet të u iket pagesave ose

fshehjes se tyre.

[5] Qendresa Qytetare dhe Fondacioni Friedrich Ebert, Raport Studimor: Korrupsioni
në universitetet publike Shqiptare” 2018 - 2019 https://library.fes.de/pdf-
files/bueros/albanien/14942.pdf
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Ndërsa tek sektorët ekonomikë
të identifikuar nga përfaqësuesit
e biznesit, korrupsioni gjendet
në privatizimin e pronës
publike, forma se si bëhet ky
privatizim, në prokurimet
publike - falsifikimin e
pasqyrave vlerësuese, një tjetër
formë shumë e përhapur është
dhënia e licencave dhe lejeve
për aktivitetet e biznesit,
mbledhja e tatimeve, taksave
doganore dhe tarifave-mundësia
klasike e përfitimit, nepotizmi-
favorizimi i familjarëve, të
afërmve, shoqërisë në marrjen e
pozitave ndryshme e deri të
postet e larta drejtuese.

Ndërsa financimi i partive politike

mbetet ndër format më të

shprehura të korrupsionit, e me të

pa trajtuarat. Kjo formë e

financimit përbën strofkën e

korrupsionit, sepse partitë politike

ose nuk i deklarojnë ose i fshehin

financuesit e tyre.

Po ashtu edhe sektorë të tjerë, jo

publik, si grupe të interesit,

shoqata të ndryshme, organizata të

shoqërisë civile shpeshherë futen

ose ndihmojnë, si partnerë që

përmes mbulimit që ofrojnë, të

kryejnë akte të shëmtura të

korrupsionit.

[5] Qendresa Qytetare dhe Fondacioni Friedrich Ebert, Raport Studimor: Korrupsioni
në universitetet publike Shqiptare” 2018 - 2019 https://library.fes.de/pdf-
files/bueros/albanien/14942.pdf
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Siç e kemi thenë me lartë në këtë Manual ndërgjegjësues, korrupsioni
ka specifikat e tij, e në këtë kuadër hyjnë edhe parakushtet të cilat
mundësojnë realizimin e vullnetit korruptiv nga ana e punonjësve
publik. Si parakushte përmes të cilave kryhen veprime korruptive
konsiderohen:

Parakushtet që duhen përmbushur për
të kryer veprën penale të korrupsionit

Kur një person, punon si zyrtar/e në një sektor të
administrates publike, në një pozitë të caktuar
përmes secilës kryen shërbime për qytetarët;

Zyrtari/ja publik/e ushtron pushtetin “diskrecional” -
merr vendimet sipas vlerësimit të tij/saj; 

Kur zyrtari/ja, tejkalon përgjegjësit e veta si nënpunës
publik dhe me këtë fillon të abuzoj me besimin e
dhënë;

Pranimi i përfitimeve materiale dhe jo materiale nga
ana e zyrtarit/zyrtarëve;

Bashkëdyzimi i elementëve të lartpërmendura dërgon
në lloje, forma, fusha, nivele dhe mekanizma të
ndryshëm të kryerjes së korrupsionit. Duke e bërë
edhe me kompleks dëshifrimin e fenomentit dhe
luftimin e tij

11
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                        .    
Mënyra e kryerjes së korrupsionit

[6] Ministria e Drejtësisë, Koordinatori Kombëtar Kundër Korrupsionit
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/Guida_Antikorrupsioni_AL-1.pdf,
fq 16 - 18
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Vendi i ynë përmes Kodit Penal
të Republikës, parashikon
mënyrën se si mund të kryhet
korrupsioni dhe mbi këtë bën
dallimin midis korrupsionit aktiv
dhe korrupsionit pasiv si forma
të realizimit të veprave të
korrupsionit, duke specifikuar
veprimet e secilës palë në varësi
të pozicionit korruptiv:[6]

Korrupsioni aktiv – Kodi Penal i

Republikës së Shqipërisë,

korrupsionin aktiv e kodifikon

kështu: ‘premtimi, ofrimi ose

dhënia, në mënyrë të

drejtpërdrejtë ose të tërthortë, e

një avantazhi të padrejtë për një

zyrtar publik ose privat, vendas ose

të huaj, për vete ose për dikë

tjetër, në mënyrë që ai të kryejë

ose të mos kryejë një veprim që

lidhet me detyrën apo funksionin

e tij, ose në shkelje të detyrës apo

funksionit të tij’. 

https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/Guida_Antikorrupsioni_AL-1.pdf


   

   

   

   

 

 

Korrupsioni Aktiv-Kodi Penal i RSh

… JEP RYSHFET KUR NJË PERSON …

… i premton diçka në mënyrë
të drejtë përdrejtë ose të

tërthorët 

… një personi
për përfitim, favorizim,

avantazhim të
tij/saj, ose për

përfitim, përvetësim  të një
pale të tretë …

… për të vepruar ose
mos vepruar, në kundërshtim
e duke tjekaluar përgjegjësitë e

detyrave të tij/saj …

… ofron ndonjë gjë materiale,
financiare ose thjeshtë i jep
vlera monetare apo kapital

… një polici/eje, drejtuesi të
organit të hetimit, prokuror/e
apo gjyqtari/e,
në këmbim të përfitimit për
vete ose për te tjerët... 

… për të kryer ose
mos kryer një veprim të
lidhur me detyrën e tij/
saj për rastin që ka në
shqyrtim gjyqësor…

… i propozon, ofron ose edhe i
jep ndonjë gjë konkrete për

qëllimin e caktuar...

… një dëshmitari,
eksperti të rastit ose

përkthyesi që të ndryshoj
deklaratat, materialet ose

ekspertizën e tij/saj

… për të siguruar
deklarata ose dëshmi,

ekspertizë ose
përkthime/interpretime

të dokumenteve te rreme, 
përmes të cilave, personat

përgjegjës arrin t’i ikn
përgjegjësisë penale-

përkatësisht sanksionit penal
të dënimit.
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… nga një deri në pesë vjet Zyrtarë të lartë shtetërorë
ose të zgjedhur vendorë Neni 245

… nga gjashtë muaj deri
 në tre vjet

Institucione të huaja
publike Neni 244/a

… nga një deri në katër
vjet

Sistemi i drejtësisë Neni 319

… nga gjashtë muaj
deri në tre vjet Sektori publik Neni 244

   

   

   
AJO/AI DUHET

TË DËNOHET ME
BURGIM

SIPAS SEKTORIT
SIPAS NENEVE
TË KODIT PENAL 

… deri në katër vjet
Organet e

ndjekjes penale dhe
gjykatës

Neni 312

… nga tre muaj deri në tre
vjet Sektori privat Neni 164/a
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Korrupsioni pasiv – po sipas Kodit Penal të vendit, nënkupton:
‘kërkimi ose marrja, drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë, nga
zyrtari publik ose privat, vendas ose i huaj, për vete ose për persona të
tjerë, i çdo lloj përfitimi, avantazhi të parregullt apo i një oferte a
premtimi të tillë, në mënyrë që ai të kryejë ose të mos kryejë një
veprim që lidhet me detyrën apo funksionin e tij, ose në shkelje të
detyrës apo funksionit të tij. 
Kodi Penal parashikon sferën, dallimin e korrupsionit, kategoritë
specifike të personave të akuzuar për kryerjen e veprimeve të tilla
penale dhe sanksionet përkatëse.

Korrupsioni Pasiv

… KËRKON OSE PRANON RYSHFET....
 

KUR NJË PERSON ËSHTË
…

punonjës në
sektorin privat,

 
 

zyrtar publik

… kërkon, pranon, merr të
mira materiale, financiare ose

edhe jo materiale, për
favorizime apo përfitime të

kundër ligjshme... 
 

… për mos të kryer apo për të
kryer veprime përtej

autorizimeve të detyrave
administrative që ka ajo/ai

zyrtar/e 

Gjyqtar, prokuror apo edhe
zyrtar i lartë shtetëror ose

edhe i zgjedhur, përfaqësues
politik, drejtues i lartë që

kryen funksione në organe të
ndjeshme dhe të rëndësishme

për vendin 

… pranon një ofertë korruptive 
ose premtim të

kundërligjshëm, favorizim,
mbështetje, përfitim e tjera...

... për të kryer ose mos
kryer një veprim që

është në diskrecionin e
mandatit të tij/saj, e që është
përcaktues për zbatimin e së

drejtës.
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... nga tre deri nëdhjetë
vjet

Zyrtarë të lartë shtetërorë
ose të zgjedhur vendorë

Neni 260

… nga dy deri në tetë vjet Institucione të huaja 
publike Neni 259/a

… nga gjashtë muaj deri
në pesë vjet Sektori privat Neni 164/b

   

   
AI/AJO DUHET

TË DËNOHET ME
BURGIM

... nga dy deri në tetë vjet Sektori publik Neni 259

SIPAS
SEKTORIT

SIPAS
NENEVE TË

KODIT PENAL
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 Korrupsioni rrit varfërinë dhe
pabarazinë e si rrjedhojë mund të
sjelli konflikte sociale. 

 Korrupsioni gjithashtu bën që
qeverisja qendrore dhe vendore të
jenë joefikase dhe joefektive në
ushtrimin e detyrave të tyre.
Vendimet merren jo në bazë të
interesit shoqëror në përgjithësi por
interesave vetjake të vendimmarrësit
dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Kjo
çon në keqpërdorimin e parave
publike dhe shpërndarjen e gabuar
të buxheteve. [7]

Mungesa e llogaridhënies,
trasparencës dhe etikës në
institucionet publike ka ndikuar
që këto të fundit të kthehen në
ambiente të përshtatshme për
zhvillimin e korrupsionit dhe
keqpërdorimeve të tjera
zinxhirore që i shkaktojnë
veprimet korruptive. Shkalla e
ulët për sa i përket transparencës
dhe llogaridhëniës ka pasojat e
saja negative në përpjekje për të
ndërtuar shtetin e së drejtës, të
barazisë para ligjit dhe të një
shoqërie të zhvilluar e me
mirëqenie.

 Korrupsioni përbën rrezik për
demokracinë dhe sundimin e
ligjit kudo në botë. Në vendet që
kanë shkallë të lartë korrupsioni
qeveritë e këtyre vendeve
kthehen në instrumente për
përmbushjën e interesave të
grupeve të caktuara që vendosin
për çdo gjë në dëm të
qytetarëve, e sidomos kjo
ndjehet tek shtresa më e varfër e
shoqërisë. 

Kapitulli        .  
Kërcënimet që vinë nga korrupsioni 
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[7] ‘Rreziqet nga Korrupsioni’. https://www.beopen-congress.eu/AL/2-cat-risques-de-
corruption.html

https://www.beopen-congress.eu/AL/2-cat-risques-de-corruption.html


  Një tjetër formë e shprehur e

korrupsionit është nepotizmi.

Fitimi i vendit të punës në bazë të

favorizimit dhe jo meritës, kjo

përbën vështirësi në funksionimin

e administratës për shkak të

cilësisë së dobët të burimeve

njerëzore. Mos përgatitja e stafit

është një tjetër çështje që i

mundëson korrupsionit të

depërtojë dhe realizojë me lehtë

objektivat e tij ndërsa nga ana

tjetër stafi i rekrutuar me

favorizime e bën administratën të

jetë joefikase. Kjo bën që të

lëkundet besimi në institucione

dhe të humbet legjitimiteti

demokratik mbi to.

    Korrupsioni në veçanti dëmton

zhvillimin ekonomik të një vendi.

Zhvillimi ekonomik përbën

palcën kurrizore të një shteti dhe

nuk është e rastësishme që

pikërisht korrupsioni e shkatërron

ekonominë, duke e kthyer atë në

shërbim të një grupi njerëzish që

ndajnë dhe abuzojnë me pasuritë

e një populli. Për pasojë, kemi

zvogëlimin e investimeve nga

jashtë, rritjen e kriminalitetit

ekonomik dhe favorizimeve në

përfitimin e kontratave më shifra

të larta nga ana e bizneseve të

lidhura me pushtetin. [8]

[8] UNDOC, United Nations Office on Drugs and Crime, “Biznesi, Korrupsoni dhe krimi
në Shqipëri: Ndikimi i ryshfetit dhe krimeve të tjera në
 ndërmarrjet private”, 2013, 
https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/statistics/corruption/Albania_Business_Corruption_2013_albanian_web.pdf 18
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Llojet dhe format e korrupsionit

  Një apo me shumë persona (grup)

kërkojnë/imponojnë marrjen e

vendimeve të favorshme për ta nga

administrata publike, sistemi i

drejtësisë apo ndonjë pushtet

tjetër; 

 Shkëmbime të kundërligjshme

reciproke (ryshfeti) midis

vendimmarrësit dhe atyre që e

kërkojnë këtë vendim;

  Mos respektimi i rregullave dhe

procedurave të vendimmarrjes nga

drejtues institucionesh publike.

Republika e Shqipërisë ka një

legjislacion të konsoliduar që

lufton korrupsionin në të gjitha

llojet dhe format e paraqitura. Ky

legjislacion buron nga konventa,

udhëzimet, aktet, rezolutat,

standardet, rekomandimet e

praktikat me të mira në luftën

kundër korrupsionit. 

Ekzistojnë një sërë përkufizimesh
për korrupsionin. Prandaj edhe
format e paraqitjes, llojet,
koncepti dhe përkufizimi i këtij
fenomeni ndryshon në varësi të
dinamikave dhe perceptimeve
shoqërore ndaj korrupsionit. Ndaj
duhet të fokusohemi tek
karakteristikat e korrupsionit si
dukuri që më pas të mund të
identifikohet e hetohet me lehtë.
Veprat e njohura si korrupsion në
përgjithësi mund të jenë kur:

 Drejtues institucionesh me
veprimet e tyre ushtrojnë
pushtet dhe marrin vendime që
kanë ndikim thelbësor në jetën
e qytetarëve;

  Nuk përmbushen/respektohen
ligjet që rregullojnë procedurat
dhe mënyrën e vendimmarrjes,
standardet, parimet, kriteret nga
administrata publike apo
pushteti politik;
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[9] Këshilli i Europës, “Shqipëria: Udhëzues mbi transparencën dhe pjesëmarrjen
qytetare”, https://rm.coe.int/handbook-albania-sqi/1680903023

20

Në nenin 244 të Kodit Penal,

korrupsioni aktiv (Ryshfeti) i

personave që ushtrojnë funksione

publike dënohet me burgim nga

gjashtë muaj deri në tre vjet. Po

kështu në nenin 245 të Kodit

Penal, kryerja e të njëjtës vepër

nga ana e funksionarëve të lartë

shtetërorë dhe të zgjedhurve

vendorë konsiderohet si rrethanë

rënduese, dhe ndëshkimi në këtë

rast është dënim me burgim nga

një deri në pesë vjet.

Lidhur me korrupsionin pasiv
(Ryshfeti) të kryer nga persona që

ushtrojnë funksione publike

përcaktohet në nenin 259 dënohet

me burgim nga dy deri në tre vjet.

I njëjti veprim, kur përfitimi i

parregullt ose premtimi i një

përfitimi të tillë është mbi vlerën e

50,000 lekëve ose ekuivalentimi

në valutë, dënohet me burgim nga

tre deri në tetë vjet.

Në Aneksin në fund të këtij
Manuali mund të gjenden të
renditura disa nga këto akte
ligjore të miratuara nga
organizata me rëndësi botërore.

Korrupsioni kryhet në forma të
ndryshme. Dinamika e zhvillimit
e tij është aq e madhe sa që në
vazhdimësi lindin forma të reja
të realizimit të korrupsionit. Ne
do t’i listojmë ato më kryesoret të
cilat janë të sanksionuara me
legjislacionin shqiptar.

Ryshfeti është ndër format me
të vjetra të kryerjes së
korrupsionit që ka të bëjë me
premtimin, ofrimin, pranimin ose
edhe kërkimin e një privilegji
personal (p.sh. dhuratë, hua,
shpërblim, favor, mbështetje, etj.)
në shkëmbim të një veprimi, akti
joetik ose të paligjshëm.

Produkt i ryshfetit është humbja
e besimit në administratë dhe
institucione publike, cilësia e
dobët e shërbimeve dhe marrja e
vendimeve që dëmtojnë interesin
publik.[9] 

https://rm.coe.int/handbook-albania-sqi/1680903023


[11] Po aty

[10] Po aty
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Përvetësimi nënkupton marrjen e

kundërligjshme te mjeteve

financiare, materialeve të ndryshme,

sendeve me vlerë, mallrave ose

burimeve të tjera nga një zyrtar të

cilit i janë besuar dhe është

përgjegjës për to. Pasojat e kësaj

vepre janë dëmet që i shkaktohen

pasurisë së qytetarëve, humbjen

kredibilitetit të autoritetit shtetëror

në kualitetin e shërbimeve që ofron. 

Në nenin 246 të Kodit Penal,

përvetësimi përbën kundërvajtje

penale dhe dënohet me gjobë ose

me burgim deri në dy vjet. Kur

vepra kryhet me qëllim fitimi apo ka

prekur lirinë, dinjitetin apo të drejta

të tjera themelore të shtetasit,

dënohet me gjobë ose me burgim

deri në pesë vjet. 

Mashtrimi është ndër format më të

rënda të korrupsionit, e cila

nënkupton vënien në lajthim për të

fituar një avantazh të padrejtë ose

të kundërligjshëm. Mashtrimi thyen

besimin e publikut në qeveri dhe

minon kapacitetin e qeverisë për të

vepruar në aftësinë e saj për të

adresuar nevojat dhe kërkesat e

publikut.[11]

Konflikti i interesit është forma
më e shpeshtë me të cilën
përballen shtetet dhe shoqëritë.
Konflikti i interesit kryhet kur një
person në cilësinë e zyrtarit publik,
kryen veprime në dobi personale,
duke e shfrytëzuar pozitën e tij.
Konflikti i interesit është sfida që i
gërryen në vazhdimësi
institucionet e shtetit modern. [10]

Në nenin 3 të ligjit Nr. 9367 “Për
Parandalimin e Konfliktit të
Interesave në Ushtrimin e
Funksioneve Publike”, konflikti i
interesit është një ‘situatë konflikti
midis detyrës publike dhe
interesave privatë të një zyrtari, në
të cilën ai ka interesa privatë, të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që
ndikojnë, mund të ndikojnë ose
duket sikur ndikojnë në kryerjen
në mënyrë të padrejtë të
përgjegjësive dhe detyrave të tij
publike’.

Autoriteti përgjegjës për zbatimin
e këtij ligji është ILDKP. Në nenin
44, ky ligj paraqet një numër
kundravajtjesh administrative të
dënueshme me gjobë. Bazuar në
llojin e konfliktit të interesit, gjoba
varion nga 30 000 lekë në 500 000
lekë. Ligji përcakton edhe masat
disiplinore në nenin 45.



[12] Po aty

22

nga marrëdhënie familjare ose

të bashkëjetesës, njohjeje,

miqësore, dhe çdo marrëdhënie

juridiko-civile, midis të tjerash. 

Nepotizmi nuk parashikohet si

vepër penale por çmohet si

kundërvajtje administrative dhe

dënohet me gjobë që varion

nga 50.000 lekë në 300.000

lekë.

Shpërdorimi i burimeve
shtetërore gjatë fushatave
zgjedhore vendet në tranzicion

janë tej mase të prekura nga kjo

formë e korrupsionit. Kjo formë

e korrupsionit nënkupton

sjelljen abuzive ose të

paligjshme nga ana e

politikanëve dhe nëpunësve

civilë, të cilët përdorin burimet

njerëzore, financiare, materiale,

kapitalin shtetëror ose edhe

burime të tjera jo materiale për

të influencuar rezultatet e

zgjedhjeve, duke penguar në

këtë mënyrë drejtësinë e vetë

proçesit zgjedhor.[12]

Bazuar në nenin 143 të Kodit Penal,
mashtrimi definohet dënohet me
burgim deri në pesë vjet. Kjo vepër,
kur kryhet në bashkëpunim me disa
persona, ose më shumë se një herë,
dënohet me burgim nga dy deri në
gjashtë vjet dhe, kur vepra sjell
pasoja të rënda dënohet me burgim
nga pesë deri në dhjetë vjet.

Nepotizmi konsiderohet shfrytëzimi
i një pozite zyrtare për të përfituar
padrejtësisht një anëtar i familjes
ose një mik (p.sh. përmes dhënies
së një pune ose favori). Përmes
Nepotizmit, rekrutohen persona jo
meritor në administratën e shtetit
apo institucione, duke zënë pozita
të rëndësishme që për pasojë sjell
ngecjen e punëve dhe mungesën e
efektivitetit dhe profesionalizmit të
administratës. Nga ana tjetër
krijohet një mjedis i përshtatshëm
për korrupsion të mëtejshëm.

Në Shqipëri, nuk ka një ligj specifik
mbi nepotizmin. Sidoqoftë, në
nenin 5 (Interesat Privatë) të ligjit
Nr. 9367 “Për Parandalimin e
Konfliktit të Interesave në Ushtrimin
e Funksioneve Publike” përmendet
që interesat private të një zyrtari
janë ato interesa që përputhen,
përmbajnë, bazohen ose burojnë 
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i cili kryen një detyrë shtetërore,

për të favorizuar një parti politike

ose një kandidat në zgjedhje […]

përbën një vepër penale dhe

dënohet me burgim nga një vit

deri në tre vjet’.

Zhvatja realizohet përmes

përdorimit të dhunës (detyrimit)

për të marrë para, mallra, sende

me vlerë, shërbime ose ndonjë

favorizim tjetër nga një individ ose

institucion. 

Përveç dëmit që i bën viktimës,

zhvatja ul besimin e publikut në

institucione, qeveri dhe dekurajon

ambientin e të bërit biznes si dhe

shtimin e investimeve në vend.

Sipas kodit penal (Nenin 109/b i

Kodit Penal) kjo vepër penale

dënohet me burgim nga dy deri në

tetë vjet.

Në 2017, Kuvendi i Shqipërisë
miratoi amendimet në kuadrin
ligjor për zgjedhjet. Këto
amendime u miratuan në Ligjin
Nr. 8580 “Për Partitë Politike”
dhe synuan kufizimet e
shpenzimeve për fushatat, dhe
Ligji Nr. 97/2013 “Për Median
AudioVizive” kufizoi përdorimin
e materialeve promocionale
zgjedhore në qytete dhe
ndaluan reklamimin politik të
paguar në media, kanalet
televizive dhe radio. Për më
tepër, Neni 88 i Kodit Zgjedhor
në Shqipëri ndaloi përdorimin e
burimeve publike për
mbështetjen e subjekteve
zgjedhore.

Sidoqoftë, kuadri ligjor ende nuk
e rregullon reklamimin politik,
të paguar apo jo, të fshehur ose
të drejtpërdrejtë, përtej
periudhës zgjedhore, si dhe në
mediat e shkruara dhe online
gjatë ose përtej fushatës
zgjedhore. 

Përsa i përket Kodit Penal, Neni
325-332 (Kapitulli X) parashikon
se ‘Përdorimi i të mirave publike,
funksionit apo veprimtarisë
publike ose i burimeve njerëzore
apo financiare nga një punonjës, 



[13] Këshilli i Europës, “Shqipëria: Udhëzues mbi transparencën dhe pjesëmarrjen
qytetare”, https://rm.coe.int/handbook-albania-sqi/1680903023
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Përveç punësimit të kundërligjshëm

përmes klientelizmit, përfshirja e

familjeve brenda skemës së

ndihmës sociale në muajt para

zgjedhjeve është një formë tjetër e

klientelizmit, veçanërisht e

rëndësishme për familjet me të

ardhura të ulëta. Përderisa shteti

vazhdon të jetë punëdhënësi më i

madh, metodat klienteliste do të

vazhdojnë të dëmtojnë cilësinë e

administratës dhe sektorët e tjerë

publik. 

Në rastet, kur kjo vepër kryhet
duke përdorur apo kërcënuar
me përdorimin e armës,
torturës, akteve çnjerëzore e
poshtëruese që kanë shkaktuar
dëmtime të shëndetit, dënohet
me burgim nga shtatë deri në
pesëmbëdhjetë vjet. 

Ndërsa kur ka për pasojë
vdekjen, dënimi mund të jetë
edhe me burgim të përjetshëm.
[13]

Klientelizmi është forma
kryesore e funksionimit dhe e
ndërtimit të raporteve nga lartë-
poshtë. Kjo formë e korrupsionit
është masivisht e përhapur.
Klientelizmi në vetvete
nënkupton premtimin dhe më
pas pranimin e një përfitimi
personal (p.sh. dhuratë, hua,
shpërblim, favor, punë, etj.) si
kundër peshë për mbështetje
politike. Klientelizmi zhvillohet
në një marrëdhënie të
pabarabartë midis drejtuesit të
lartë (p.sh. udhëheqës politik)
dhe klientit (p.sh. votuesit).
Klientelizmi rezulton në
vendime që pasqyrojnë interesat
e veçanta të disa njerëzve, në
vend të interesit më të gjerë
publik, duke çuar në rezultate të
padrejta.

https://rm.coe.int/handbook-albania-sqi/1680903023


Shkaktarët dhe pasojat e korrupsionit 

Shoqëritë njerëzore nuk janë të
korruptuara të gjitha njëlloj.
Niveli i korrupsionit përcaktohet
nga shume faktorë të ndryshëm
si më poshtë por është më i
pranishëm tek shoqëritë më pak
të edukuara dhe ku për pasojë
vetëdija qytetare është më e ulët.
Shkaktarët e korrupionit:

     Lakmia/egoizmi 

     Varfëria 

     Papunësia 

     Pasiguria në punë 

     Udhëheqje/qeverisje e dobët 

   Pagat e ulëta 

   Zbatim i dobët i ligjit 

   Mungesa e një gjyqësori të
 pavarur dhe efektiv

   Mungesa e sistemeve efektive
të raportimit 

   Mungesa e kontrollit dhe
përgjegjësisë 

   Kostoja e lartë e jetesës 

   Arsyet kulturore/
mendësia/tradita 

   Dekadencë morale 
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   Korrupsioni bënë që bizneset të ndajnë një pjesë të fondeve të tyre
investuese për korrupsion nëse duan të funksionojnë. Kjo ndikon
direkt në cilësinë e punimeve publike;
 
   Më pas investimet publike orientohen sipas interesave të individëve
apo grupeve të caktuara. 
 
  Korrupsion çekuilibron tregun, duke favorizuar kompani të caktuara;

   Nuk ka konkurrencë të lirë;

   Kemi rritje të ekonomisë informale;

   Investimet e huaja bien për shkak të uljes së besimit në shtet. 

  Korrupsioni zvogëlon shumën e parave publike në buxhetin shtetit
përmes humbjeve nga taksat dhe hyrjet doganore.

Pasojat negative që sjell korrupsioni prekin të gjitha segmentet
shoqërore.  Disa nga pasojat që sjell korrupsioni janë:

Pasojat në fushën ekonomike 
Dëmton zhvillimin ekonomik dhe social të vendit pasi kufizon
mundësitë e shtetit për të investuar në fusha të ndryshme (p.sh. paratë
e destinuara për rrugë, shkolla, spitale, investime publike i shkojnë
individit apo grupeve të caktuara). 
Si pasjoja ekonomike, mund të konsiderohen:
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Pasojat në cilësinë e qeverisjes së shtetit 

Kur administrata publike dhe
autoritetet vendimmarrëse të
shtetit janë të përfshira në
korrupsion dhe kur kjo ndodh
sistematikisht, rëndohet jeta e
qytetarëve dhe kjo rrezikon
stabilitetin politik të vendit.
Humbja e besimit në sundimin e
ligjit, drejtësinë dhe
institucionet qeverisëse mund të
çojë në destabilizimin politik,
madje edhe në luftë civile.
Shteti në këto raste humb
legjitimitetin.

Si pasoja me ndikim në
qeverisje, ndër to, konsiderohen:

  Ulet cilësia dhe numri i projekteve

investuese;

 Planifikimi dhe zbatimi i mega

projekteve finaciare pa produkt; 

 

  Mungesa e vizionit strategjik për

të gjetur zgjidhje afatgjatë për

nevojat e qytetarëve. Orientimi në

interesa afatshkurtër, përfituese;

   Bie cilësia e shërbimeve publike. 

Jo

Kor
rup

sio
nit
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Pasojat sociola, politike dhe kulturore
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  Mirëqenia personale ka gjithnjë
e më shumë prioritet se
mirëqenia shoqërore-publike;

 Drejtuesit politik dhe zyrtarët
publik për arsye përfitimi,
keqpërdorin pozitën e tyre
publike; 

 Motivet e luftës kundër
korrupsionit bien plotësisht. Vetë
njerëzit nuk arrijnë të kuptojnë
nëse janë të pakënaqur me
praninë e korrupsionit si të tillë
apo me faktin që dikush tjetër
dhe jo ata ka siguruar përfitime
të mëdha ose më të mëdha?!;

 Të rinjtë e idealizojnë të
punuarit në administratë
publike, si zgjedhje jetësore për
punë, duke e parë si mundësi
pasurimi si pas shembullit;

  Kultura, mentaliteti dhe tradita
në përgjithësi janë faktor që disa
shoqëri të jenë thuajse të
dorëzuara para korrupsionit pasi
që këto shoqëri është vështirë të
shërohen nga këto vese që i
prodhon trashëgimia e tyre
nacionale;

Pasojat socio-politike të
shkaktuara nga korrupsioni kanë
ndikim të drejtpërdrejtë tek
shtresat e varfëra në veçanti.
Rritja e tarifave të shërbimeve
publike me qëllim përfitimi nga
individ ose grup i strukturuar, u
vështirëson jetesën qytetarëve,
duke e ngritur koston e
shpenzimeve për ta. 

Për pasojë, shpeshherë shtresat e
varfëra privohen nga furnizimi me
ujë, edukimi, kujdesi shëndetësor
dhe shërbime tjera esenciale. Po
ashtu, korrupsioni ndikon edhe në
mënyrë indirekte të shtresat
sociale, duke ndaluar rritjen
ekonomike, duke ndikuar në
fuqizimin e pabarazisë, devijimin
e shpenzimeve publike për
interesa të grupeve të caktuara. 

Të gjitha këto janë barriera që
mbajnë ose varfërojnë një shoqëri.
Si pasoja, mund të rendisim:



 Punonjësit civilë mund të
demoralizohen nga pagat e
ulëta, nga përgjegjësitë e punës
që nuk kanë të bëjnë me llojin
dhe cilësinë e saj, nga qëllimet
jo të qarta të organizatës për të
cilën punojnë dhe nga
klientelizmi ndërmjet/midis
eprorit dhe vartësit, etj.

 Shkatërron aftësinë e individëve
për të performuar mirë (p.sh.
njerëz që janë të aftë, të
ndershëm dhe të aftë mbeten të
papunë, ndërsa ata që janë të
pandershëm ose të lidhur kanë
punë).
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  Korrupsioni gërryen elementet e

humanizmit dhe dinjitetit mes

njerëzve që rezulton në

shtrembërim faktesh, ikje

truri/brain drain, mungesa e

fokusit, kreativiteti dhe inovacioni.

Në raste të pafavorshme,

korrupsioni mund të çojë në

gjendjet dhe çrregullimet

psikologjike si p.sh stresi, tërheqja,

apatia, paqëndrueshmëria

mendore, paranojë dhe madje

tendenca vetëvrasëse.



Roli i edukimit në parandalimin e
korrupsionit
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Kapitulli        .  

Të rinjtë në Shqipëri mobilizohen
dhe manipulohen për të marrë
pjesë në aktivitete të paligjshme.
Ky trend mbështetet kryesisht nga
mungesa e informacionit të
përshtatshëm dhe korrekt. 
Edukimi mbi korrupsionin tek të
rinjtë mund të ulë ndikimin dhe
manipulimin e tyre ndaj akteve
korruptive. 

Shkolla dhe universiteti mund të
luajnë një rol themelor në kuadër
të politikave kundër korrupsionit.
Njohja me të drejtat dhe interesat
e tyre përgjatë shkollimit, i
përgatit të rinjtë me aftësinë dhe
fuqinë për të përballuar trysninë e
dhënies dhe marrjes së ryshfeteve
apo veprave të tjera korruptive.
Vetëm idea, së të rinjtë kanë
njohuri mbi korrupsionin dhe
reagojnë duke denocuar akte
korruptive, i frenon zyrtarët të
kërkojnë ryshfete. Dhe kjo me
domosdo bën që institucionet të
fillojnë, të jenë me efikase.  

Më tej, kjo frymë e rezistencës

shpërndahet edhe tek qytetarët

(përfshirë punonjësit publik), si

rrjedhojë e arsimimit të tyre,

mësohen të vlerësojnë korrupsionin

dhe format e tij si të papajtueshme

me rolin e tyre publik, si qytetarë

ose zyrtarë. Të rinjtë, me

ndërgjegjësimin e fituar, kthehen

në digë të pakapërcyeshme kundër

korrupsionit. 

Edukimi kundër korrupsionit, ka

për qëllim primar që të ndërtohen

vlerat dhe të zhvillohen njohuritë,

aftësitë dhe qëndrimet e

nevojshme për të krijuar vetëdijen

qytetare tek të rinjtë për një

shoqëri pa korrupsion. 

Edukimi, synon në veçanti

formimin e një personaliteti

koshient për kërcënimet që sjell

korrupsioni për mirëqenien e

përgjithshme dhe sigurinë

kombëtare. 



Ofrimi i njohurive për fenomenin e korrupsionit: konceptet,
përkufizimin, format shkaqet dhe pasojat dhe parandalimin e
luftimin e tij; 

Ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e një shoqërie pa kurrupsion; 

Zhvillimin e aktiviteteve vullnetare për të sensibilizuar luftën
kundër korrupsionit; 

Zhvillimin e aftësive që janë të domosdoshme në parandalimin e
korrupsionit, si: 

Në mënyrë specifike, edukimi kundër korrupsionit për të rinjtë duhet të
synojë:
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 Ngritja e nivelit të komunikimit,
si kusht i domosdoshem për të
avancuar tutje në përpjekje për
një shoqëri të shëndosh nga
korrupsioni; 
 
 Zhvillimi i të menduarit kritik
dhe kreativ tek të rinjtë; 

 Përgatitjet e të rinjve, për të
planifikuar dhe për të
organizuar aktivitete; 

 Aftësia për të menaxhuar
kohën, burimet financiare dhe
burimet e tjera;

 Përgatitja e të rinjëve për të

ndërmarrë nisma, fushata, për të

qenë të autonom në veprimet dhe

mendimet e tyre;

 Aftësia për të bashkëpunuar dhe

për të zgjidhur konflilktet në

mënyrë paqësore e konstruktive; 

 

  Gatishmëria për të marrë pjesë në

aktivitetet kulturore-artistike të

shkollës e të komunitetit në

përgjithësi; 



Edukimin për vlerat demokratike, ndershmëria, respekti,
përgjegjësia për veprimet dhe sjelljen vetjake dhe ndaj të tjerëve,
aftësia për vetë përmirësimin e vazhdueshëm si dhe përditësimi
me njohuri dhe shkathtësi që do i bënte me të mirë për veten dhe
shoqërinë. 

Shkollat dhe universitetet në plan programet e tyre duhet të
mendojnë, sigurojnë mënyrat me kreative të realizimit që ky plan
program të jetë efektiv për të krijuar frymën rezistuese ndaj
korrupsionit. Prandaj, duhet fokusuar në dy vektorë të veprimit: 
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  Fillimisht, korrupsioni duhet të
përfshihet në plan-programet
shkollore, si në kurrikulë e
detyruar dhe në vitet tjera
përgjatë shkollimit fillor dhe të
mesëm si zgjedhore apo ndonjë
formë tjetër, që angazhimi i tyre
për një shoqëri pa korrupsion të
jetë permanent. Ndërsa në
universitete, duhet të këtë një
angazhim me të theksuar, të
organizohen aktivitete që
përfshinë edhe shoqërinë,
organizata të ndryshme me
qëllim parandalimi dhe luftimi
të korrupsionit. 

 Me pas, duhet parë organizimi i

aktiviteteve të ndryshme

ekstrakurrikulare, projekte, të

cilat mund të zhvillohen në nivel

klase, shkollë, universiteti dhe me

pas në nivel komuniteti (fushata

sensibilizuese, ngritje të

qeshtjeve-kauzave, prezentime të

ndryshme e aktivitete të tjera që

lindin varësisht nga nismat apo

qeshtjet që ngritën) 

 



Ngritja e vetëdijes qytetare
përmes edukimit kundër
korrupsionit në shkolla e
homogjenizon komunitetin në
përpjekje të përbashkëta e
serioze, në luftimin dhe
parandalimin e korrupsionit.  

Edukimit kundër korrupsionit
duhet të marr për bazë
kontekstin aktual të zhvillimeve,
pastaj kontekstin social,
ekonomik, kulturor, psikologjik
dhe kontekstin historik. 

 Për shembull ,  çeshtja e
korrupsionit në institucionet
publike kërkon shqyrtimin
paraprak të shërbimit civil
dhe kërkesat etiko-ligjore për
punonjësit e këtij shërbimi. 

 Po kështu, problemi i
nepotizmit duhet të trajtohet
brenda kontekstit kulturor e
psikologjik, pasi disa kultura
të caktuara e konsiderojnë atë
një lloj detyrimi moral. 
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  Andaj, është e dosmosdoshme që

kurrikulat e lëndëve shoqërore, në

veçanti përmbajtja e materialeve

në kuadrin e kurrikulës, të

përditësohet me konceptet dhe

njohuritë e tanishme për edukimin

kundër korrupsionit. 

 Një element i rëndësishëm që

duhet të kihet parasysh në

edukimin kundër korrupsionit

është sigurimi i informacionit bazë

për analizimin, përpunimin me

standarde pedagogjike dhe

plotësim kriteresh tjera në mënyrë

që ajo që ofrohet për nxënës të

jetë material i saktë dhe i drejtë. 

 



34

  Me pas, është tejet rëndësishme
të njohurit e legjislacionit
shqiptar për çështjet që kanë të
bëjnë me korrupsionin, me llojet
e format e tij, mënyrën e kryerjes,
shkaqet dhe pasojat, sanksionet e
parapara, format e dënimit. Në
ketë drejtim, universitetet dhe
studentët se bashku me stafin
akademik kanë përgjegjësi
specifike.

 Po ashtu është e rëndësishme

njohja me veprimet e parashikuara

dhe të ndërmarrura nga shteti si

për shembull strategji e vendime

konkrete të cilat dëshmojnë edhe

për përpjekjet e shoqërisë për ta

luftuar korrupsionin si dhe

mbështetjen që qytetarët gjejnë

në institucionet ligjzbatuese.

Prandaj, shkollat, universitetet

duhet të jenë në vazhdimësi të

hapura, të përditësuar me rrjedhat

dhe zhvillimet, në mënyrë që

komponenta e arsimit të këtë rol

me të madh në përpjekjet për një

shoqëri pa kurrupsion.

 



                        .    

Siç u përmend më sipër, përveç edukimit si një
mjet parandalues, përpjekjet në luftën kundër
korrupsionit kërkojnë angazhim permanent të
gjithëanshëm. Janë një sërë faktorësh të cilët kanë
një impakt përcaktues në përkushtimin për një
shoqëri pa kurrupsion. 

Parandalimi 
Për luftën ndaj korrupsionit është thelbësore që të
merren masa parandaluese ndaj tij. Kjo bëhet duke
zhvilluar politika të posaçme dhe efektive
nëpërmjet një legjislacioni që nuk lejon boshllëqe
që krijojnë mundësi për korrupsion, dhe rrit
transparencën dhe llogaridhënien në menaxhimin
e financave publike dhe promovon pjesëmarrjen e
të gjithë qytetarëve dhe shoqërisë civile në luftën
kundër korrupsionit. Gjithashtu ligjet
kriminalizojnë aktet e korrupsionit me dënime që
marrin parasysh gravitetin e veprës penale.

Raportimi 
Shumë raste korrupsioni mbeten të pandëshkuara
për shkak se nuk raportohen. Shumë njerëz ende
ndjejnë se ndjenja e 'vëllazërisë' është shumë e
fortë për të raportuar një person të njohur. Kur
zbulohet korrupsioni, ai duhet të raportohet tek
institucionet përkatëse për tu siguruar që të
ndërmerren hetimet e duhura. 

Si luftohet korrupsioni?
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Hetimi
Kur ka akuza për korrupsion në lidhje me një
person ose institucion të caktuar është e
rëndësishme që të kryhen hetime për të zbuluar
besueshmërinë e fakteve. Është e domosdoshme
që publiku të mos mbështetet në thashetheme, të
cilat nuk janë prova.
Hetimet në lidhje me veprat korruptive kryhen
zakonisht nga organet e zbatimit të ligjit kundër
korrupsionit si Policia e Shtetit, Prokuroria,
komisione hetimore etj. 

Veprime ligjore
Kur grumbullohen prova të mjaftueshme të
përfshirjes në korrupsion të personave ose
institucioneve, duhen iniziuar procedura ligjore
për të siguruar që drejtësia të arrihet. Kjo mund të
marrë formën e procedurës penale në lidhje me
veprat e veçanta të kryera dhe/ose padi civile për
rikuperimin e pasurisë të fituar në mënyrë
korruptive.
 

Pjesëmarrja 
Pjesëmarrja dhe kontributi i qytetarëve dhe
organizatave të shoqërisë civile në luftën kundër
korrupsionit është i rëndësishëm. Qytetarët
ofrojnë mbështetje në raportimin e rasteve të
korrupsionit ndërsa shoqëria civile vepron si një
roje kundër korrupsionit në qeveri dhe në të gjitha
organet e tjera. Shoqëria civile është një
instrument efektiv në ushtrimin e presionit publik
tek qeveria apo ndonjë institucion tjetër që të
veprojë kur zbulohen raste të korrupsionit.
Gjithashtu ajo shërben një partner efektiv në
reformat e politikave dhe legjislacionit për
çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin. 
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Ekspozimi dhe sinjalizuesit 
Sinjalizuesit kanë një rol shumë të rëndësishëm
në ekspozimin e korrupsionit. Zakonisht i
referohet rastit kur një zyrtar ekspozon akte
korrupsioni brenda institucionit të tij ku ka dhe
akses ne informacione, dokumenta etj që e vënë
në dijeni të akteve korruptive. Në Shqipëri është
aprovuar dhe legjislacioni mbështetës për
personat që denoncojnë korrupsionin. Nëpërmjet
sinjalizimit krijohet presion mbi institucionin për
të vepruar mbi një akuzë për korrupsion dhe
individi i prekur të japë dorëheqjen ose të
ndërpresë vazhdimin e aktit të korrupsionit. Kjo
strategji është efektive pasi mbështetet në faktin
se  korrupsioni lulëzon në fshehtësi dhe një
mjedis i cili karakterizohet nga kultura e
mosndëshkueshmërisë



                        .    

TParandalimi i korrupsionit është
një mision që fillon nga pragu i
shtëpisë. Qenësore është fillimi i
ndryshimit të mendësisë përmes
edukimit të të rinjve për t’i bërë
gjeneratat e reja të reagojnë e
përmes tyre të reflektojë edhe i
gjithë komuniteti dhe shoqëria si
tërësi. 

Çfarë kontributi mund të jap në
luftën kundër korrupsionit?

Roli i të rinjve në luftën kundër
korrupsionit? 

37

 Refuzoni të merrni pjesë në akte

apo ndërveprime korruptive. Mund

tju duket se po humbisni përfitime,

por do të kontribuoni për të

shpëtuar vendin tuaj nga efektet

negative të korrupsionit.

 Raportoni të gjitha rastet e

korrupsionit që shikoni ose për të

cilat mund të keni prova ose

lehtësoni mbledhjen e provave.

Sigurohuni që informacioni që

jepni të jetë i saktë dhe nuk janë

thjesht thashetheme. 

 Kur një veprim korruptiv kryhet në

fshehtësi në universitetin tuaj ose

institucionin ku ju punoni dhe keni

informacion që të tjerët nuk e

kanë, ekspozojeni atë. Kjo është

ajo që përbën të vepruarit si

sinjalizues. 



  Jini të gatshëm për të ndihmuar
në hetime. Kjo do të garantojë që
të gjitha provat e nevojshme për
të mbështetur veprimet ligjore
kundër autorëve të sigurohen me
lehtësi.
 
 Jini të gatshëm për të dhënë
dëshmi në gjykatë. Shumë raste
korrupsioni nuk kanë sukses për
shkak të pamjaftueshmërisë së
dëshmitarëve ose mungesës së
provave. Kjo pasi shpesh
dëshmitarët nuk paraqiten në
gjykatë për të dëshmuar për
shkak të frikës ose sepse kanë
perceptimin që pjesëmarrja e tyre
nuk sjell rezultate. 

 Edukoni njerëzit e tjerë mbi
rreziqet e korrupsionit dhe
mënyrat për ta frenuar atë. Nëse
po lexoni këtë Manual ndajeni me
miqtë dhe rrethin tuaj shoqëror. 

 Merrni pjesë në dëgjesat publike

aktivisht për reformimin e

politikave dhe ligjeve për

korrupsionin dhe aspekte të tjera

të mirëqeverisjes. 

 Merrni pjesë në fushatat e

avokimit kundër korrupsionit të

shoqërisë civile apo në komunitetit

tuaj. Këto mund të marrin formën

e nënshkrimit të peticioneve në

lidhje me shqetësimet specifike

dhe/ose ndërhyrjet e kërkuara. 

 Votoni persona me integritet në

poste drejtuese si në zgjedhjet

vendore dhe ato qendrore. 
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(https://drejtesia.gov.al/wp-

content/uploads/2022/02/Guida_Antikorrupsioni_AL-1.pdf)  

Mësimi për luftën kundër korrupsionit funksionon, ngel vetëm

arsimi

(https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/05/WEB-A4-14-2021-

ALB-Koregirano.pdf)

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Manual

mbi luftën kundër korrupsionit, 2016, 

https://weekofintegrity.al/wp-content/uploads/2019/08/MANUAL-

MBI-LUFTEN-KUNDER-KORRUPSIONIT_FINAL_2017.pdf 

SELDI dhe Albanien Center for Economic Research, “Raporti i

vlerësimit të korrupsionit në Shqipëri, 2016, 

https://seldi.net/fileadmin/public/PDF/Publications/CAR_Albania_20

16/Corruption_Assessment_Report_2016.pdf 
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https://www.parlament.al/Kuvendi/Kushtetuta
https://qbz.gov.al/preview/a2b117e6-69b2-4355-aa49-78967c31bf4d
https://kqz.gov.al/wp-content/uploads/2020/12/Kodi-Zgjedhor-2020_perditesuar_qpz.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ec1a3
https://www.beopen-congress.eu/AL/2-cat-risques-de-corruption.html
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14942.pdf
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/Guida_Antikorrupsioni_AL-1.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/05/WEB-A4-14-2021-ALB-Koregirano.pdf
https://weekofintegrity.al/wp-content/uploads/2019/08/MANUAL-MBI-LUFTEN-KUNDER-KORRUPSIONIT_FINAL_2017.pdf
https://seldi.net/fileadmin/public/PDF/Publications/CAR_Albania_2016/Corruption_Assessment_Report_2016.pdf


Strategjia ndërsektoriale kundër korrupsionit, 2015-2020,

https://www.mod.gov.al/images/PDF/Strategjia_Antikorrupsion2015_

2020.pdf 

UNDOC, United Nations Office on Drugs and Crime, “Biznesi,

Korrupsoni dhe krimi në Shqipëri: Ndikimi i ryshfetit dhe krimeve të

tjera në

 ndërmarrjet private”, 2013, 

https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/statistics/corruption/Albania_Business_Corruption_2013_alb

anian_web.pdf 
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Aneks – Legjislacioni për luftën kundër korrupsionit 
(konventa, udhëzime, akte, rezoluta).

Konventa e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër

Korrupsionit;

Konventa e Bashkimit Evropian kundër Korrupsionit që përfshin

zyrtarët synon të luftojë korrupsionin që përfshin zyrtarë nga BE-ja

ose shtetet anëtare të saj;

Konventa e Këshillit të Evropës për të Drejtën Penale për

Korrupsionin (ETS Nr. 173) synon të koordinojë penalizimin e

praktikave korruptive dhe të përmirësojë bashkëpunimin

ndërkombëtar në ndjekjen penale të veprave penale.

Konventa e Këshillit të Evropës për të Drejtën Civile për

Korrupsionin (ETS Nr. 174) përcakton rregullat e përbashkëta

ndërkombëtare për mjetet juridike efektive për personat e prekur

nga korrupsioni.

Konventa Evropiane e Këshillit të Evropës mbi të Drejtat e Njeriut

(STE Nr. 5), në veçanti Neni 10 dhe 11, dhe Neni 3 në Protokollin Nr.

1 të Konventës (STE Nr. 9).

Konventa e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

për luftimin e ryshfetit;

Standardi Ndërkombëtar Kundër Ryshfetit 37001 specifikon një

sërë masash për të ndihmuar organizatat të parandalojnë,

zbulojnë dhe adresojnë ryshfetin;

Udhëzues i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

(OECD) për praktikat e mira për kontrollet e brendshme, etikën

dhe pajtueshmërinë e cila mbështet konventën për luftimin e

ryshfetit;

https://www.mod.gov.al/images/PDF/Strategjia_Antikorrupsion2015_2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/Albania_Business_Corruption_2013_albanian_web.pdf


Rezoluta dhe Rekomandimi i Komitetit të Këshillit të Evropës për

Konfliktet e Interesit në nivel lokal dhe rajonal propozon një sërë

masash për të zbutur rreziqet e konfliktit të interesit dhe për të

siguruar që ai të identifikohet në një fazë të hershme.

Udhëzimet e OECD-së për Menaxhimin e Konfliktit të Interesit në

Shërbimin Publik identifikojnë parimet dhe standardet për

zhvillimin e politikave;

Rezoluta dhe Rekomandimi i Kongresit të Këshillit të Evropës për

bërjen transparente të prokurimit publik në nivele lokale dhe

rajonale dhe Lista kontrolluese e OECD-së për Rritjen e Integritetit

në Prokurimin Publik ofrojnë udhëzime për rritjen e transparencës

dhe promovimin e integritetit në prokurim;

Rezoluta dhe Rekomandimi i Kongresit të Këshillit të Evropës për

Luftimin e nepotizmit brenda autoriteteve lokale dhe rajonale

përcaktojnë standardet për praktikat e mira dhe paraqesin

strategji për parandalimin e korrupsionit në procedurat e

rekrutimit të qeverive lokale dhe rajonale evropiane;

Rezoluta dhe Rekomandimi i Kongresit të Këshillit të Evropës për

Luftimin e nepotizmit brenda autoriteteve lokale dhe rajonale

përcaktojnë standardet për praktikat e mira dhe paraqesin

strategji për parandalimin e korrupsionit në procedurat e

rekrutimit të qeverive lokale dhe rajonale evropiane;

Rezoluta dhe Rekomandimi i Kongresit të Këshillit të Evropës për

bërjen transparente të prokurimit publik në nivele lokale dhe

rajonale dhe Lista kontrolluese e OECD-së për Rritjen e Integritetit

në Prokurimin Publik ofrojnë udhëzime për rritjen e transparencës

dhe promovimin e integritetit në prokurim;

Rezoluta e Kongresit në Këshillin e Evropës mbi Parandalimin e

korrupsionit dhe promovimin e etikës publike në nivele vendore

dhe rajonale dhe Memorandumi shpjegues;

Rezoluta e Kongresit në Këshillin e Evropës mbi Shpërdorimin e

Burimeve Shtetërore gjatë proceseve zgjedhore: roli i

përfaqësuesve të zgjedhur vendor dhe rajonal dhe zyrtarëve

publik dhe Memorandumi shpjegues;
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Pakti Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat Civile

dhe Politike (Neni 19, 21, 22 dhe 25), i shpjeguar më tej në

paragrafin 25 të Komentit të Përgjithshëm të Komitetit të të

Drejtave të Njeriut Nr. 25.

Raporti i Komisionit të Venecias të Këshillit të Evropës mbi

Shpërdorimin e Burimeve Shtetërore gjatë proceseve zgjedhore

specifikon një sërë masash dhe ligjesh për tu adaptuar;

Lista verifikuese e Kongresit të Këshillit të Evropës për

pajtueshmëri me standardet ndërkombëtare dhe praktikat e

mira që parandalojnë shpërdorimin e burimeve shtetërore gjatë

proceseve zgjedhore në nivel vendor dhe rajonal;

Broshura e Kongresit të Këshillit të Evropës mbi Burimet

Shtetërore dhe Zgjedhje të Drejta paraqet shembuj praktikë dhe

udhëzime.

Rezoluta e Kongresit të Këshillit të Evropës mbi Përdorimin e

Burimeve Administrative gjatë Proceseve Zgjedhore: Roli i

Përfaqësuesve të Zgjedhur Lokalë dhe Rajonalë dhe Zyrtarëve

Publikë përcakton standardet dhe praktikat më të mira për të

trajtuar keqpërdorimin e burimeve administrative.

Udhëzime të përbashkëta të Komisionit të Venecias dhe

OSBE/ODIHR për Parandalimin dhe Përgjigjen ndaj

Keqpërdorimit të Burimeve Administrative gjatë Proceseve

Zgjedhore synojnë të ndihmojnë vendimmarrësit në miratimin e

ligjeve dhe inicimin e masave konkrete për të parandaluar

keqpërdorimin e burimeve administrative.
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Kongresi Rinor Kombëtar (KRK) është një organizatë ombrellë rinore e

themeluar në vitin 2013 dhe që përfaqëson një bashkim i organizatave rinore,
grupeve joformale, forumeve rinore të partive politike, me qëllim shkëmbimin e
informacionit, nxjerrjen në pah të çështjeve rinore, lobimin dhe avokimin për
zgjidhjen e këtyre çështjeve dhe sigurimin e kapaciteteve. Kongresi përfaqëson
interesat e të rinjve në Shqipëri, pavarësisht nga pozita e tyre socio-ekonomike,
gjinia, raca, përkatësia etnike dhe kulturore, bindjet politike dhe fetare, orientimi
seksual, identiteti gjinor apo çdo formë tjetër dallimi.

Aktualisht Kongresi Rinor Kombëtar bashkëpunon me tre Fondacione Gjermane,
në tre dimensione që lidhen me rininë. Së bashku me Friedrich-Ebert-Stiftung, si
dhe Ambasadën Zvicerane, KRK fokusohet në Dialogun dhe Bashkëpunimin
Institucional, projekti Konrad-Adenauer-Stiftung fokusohet në kërkimin,
monitorimin dhe vlerësimin, dhe bashkëpunimi me Hanns-Seidel-Stiftung është
i fokusuar mbi edukimin politik dhe ngritjen e kapaciteteve. Aktualisht KRK
përfaqëson 112 subjekte rinore të vendosura në 12 qarqe të Shqipërisë. Një nga
arritjet e jashtëzakonshme për KRK është zbatimi i titullit Tirana Kryeqyeti
Europian i Rinisë për vitin 2022, dhënë nga Forumi Rinor Europian.

Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes (CSDG) është një

organizatë e pavarur dhe progresive e shoqërisë civile e angazhuar ndaj
parimeve të paanësisë, pavarësisë dhe jofitimprurëse. Qendra për Studimin e
Demokracisë dhe Qeverisjes beson në domosdoshmërinë e transformimit
rrënjësor të proceseve demokratike në Shqipëri dhe nevojës për të ndryshuar
mënyrën e bërjes së politikave dhe qeverisjes në nivel lokal dhe kombëtar.
Qendra është e angazhuar të zhvillojë programe që ndërlidhin demokracinë dhe
qeverisjen me interesat e qytetarëve. Qasja e CSDG është që të identifikojë
fillimisht çështje që kanë rëndësi, dhe më pastaj kryen hulumtime rigoroze të
cilat shërbejnë për advokim dhe për nxitje të debatit në të gjitha nivelet e
shoqërisë. Misioni i CSDG është të përmirësojë demokracinë, qeverisjen dhe
politikë bërjen në Shqipëri nëpërmjet kryerjes së hulumtimeve rigoroze të
mbështetura në evidenca dhe të dhëna, monitorimit të qëndrimeve dhe
opinioneve të publikut, dhe nxitjes së angazhimit qytetar të mirëinformuar.

EU Policy Hub/ Forumi i Politikave të Integrimit është një forum i themeluar

në vitin 2015 dhe zyrtarizuar si organizatë në vitin 2018 me qëllim angazhimin e
profesionistëve të rinj në promovimin, monitorimin e ecurisë dhe informimin
mbi procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
EUPH ka një strukturë me katër shtylla, e cila mbështetet në monitorimin,
hulumtimin, komunikimin, marrëdhëniet dhe partneritetet me jashtë. Forumi ka
arritur të gjenerojë debate të bazuara në prova mbi nevojën për të rritur më tej
të kuptuarit dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e integrimit, së bashku
me prodhimin e analizave të politikave të orientuara drejt objektivave të
anëtarësimit të Shqipërisë në BE.
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