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Shkup, 8. 2. 2022 

 

Ky dokument është përgatitur në kuadër të projektit “Promovimi i Transparencës dhe Llogaridhënies në Administratën Publike”, e 

financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga konzorcium i drejtuar nga PwC.  Dokumenti është përgatitur për nevojat e Komisionit 

Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe vetëm për qëllimet dhe kushtet e dakorduara në përputhje me EuropeAid / 139891 / 

DH / SER / MK. 

Rezultatet, konkluzionet dhe interpretimet e shprehura në këtë dokument në asnjë mënyrë nuk duhet të konsiderohet se pasqyrojnë 

politikat ose pikëpamjet e Bashkimit Evropian. PwC nuk pranon asnjë përgjegjësi (përfshirë neglizhencën) ndaj palëve të treta në 

lidhje me këtë dokument. 
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1 Fotografija është në dispozicion në:   https://www.istockphoto.com/photos/bribery-gift    
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Hyrje 
 

Personat e zgjedhur dhe të emëruar si mbajtës të funksioneve publike dhe punonjësit e sektorit publik 

përfaqësojnë persona zyrtarë në sektorin publik dhe kanë detyrimin për të kryer funksionet e tyre në 

përputhje me integritetin, që do të thotë kryerjen ligjore, të pavarur, të paanshme, etike, të përgjegjshme 

dhe transparente të aktiviteteve të tyre, me të cilat personat zyrtarë mbrojnë reputacionin e tyre dhe 

reputacionin e institucionit për të cilin janë përgjegjës, heqin rreziqet dhe heqin dyshimet për mundësitë 

e shfaqjes dhe zhvillimit të korrupsionit dhe në këtë mënyrë sigurojnë besimin e qytetarëve në kryerjen e 

funksioneve publike dhe në punën e institucioneve publike. Një sjellje e tillë duhet të jetë në përputhje jo 

vetëm me legjislacionin në fuqi, por edhe me norma dhe standarde të larta etike. Një nga parakushtet 

themelore për të vepruar në këtë mënyrë është shmangia e të gjitha situatave që do të nënkuptonin një 

shkelje të objektivitetit që rrjedh nga ekzistenca e një konflikti midis interesave personale dhe interesave 

të publikut. Shkëmbimi (marrja dhe dhënia) e dhuratave, favoreve dhe pritjeve brenda shërbimit, shpesh 

mund të lidhet me shkeljen e objektivitetit dhe krijimin e një situate konflikti të interesit, pavarësisht nëse 

bëhet fjalë për një konflikt interesi të vërtet, potencial ose të dukshëm. Përveç kësaj, jo vetëm që 

shkëmbimi i dhuratave, pritjeve dhe favoreve mund të jenë joetike, por edhe përfitimet e tilla janë  të 

rrezikshme, sepse ato mund të përdoren si ryshfet ose të hapin rrugën për  korruptim të personit zyrtar.  

 

Dhuratat, favoret dhe pritjet (përfitimet - realizimi i çdo lloj përfitimi, favori apo avantazhi të prekshëm 

apo të paprekshëm) - janë fatkeqësisht një praktikë e zakonshme në marrëdhëniet e biznesit si ndërmjet 

subjekteve në sektorin privat ashtu edhe në marrëdhëniet midis sektorit publik dhe privat. Personat 

zyrtarë duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm kur trajtojnë dhuratat, favoret dhe pritjet, duke pasur 

parasysh faktin se situata të tilla mund të kuptohen si një përpjekje për të ndikuar dhe shkelur 

paanshmërinë dhe objektivitetin në marrjen e vendimeve, të jenë të lidhura me rrezikun e veprimeve 

korruptive që do të çonin në kompromentimin e integritetit të tyre. 

 

Jo gjithmonë mund të vlerësohet në mënyrë të qartë nëse një dhuratë e veçantë, favor ose pritje mund 

të pranohet nga një person zyrtar. Për këto arsye është e nevojshme që institucionet e sektorit publik të 

miratojnë akte të brendshme me rregulla dhe udhëzime për trajtimin e punonjësve me dhurata, favore 

dhe pritje si një kornizë që do të lejojë trajtimin e duhur të personave zyrtarë dhe shmangien e situatave 

që sjellin një rrezik real ose potencial për shkeljen e integritetit në punë. 

 

Në këtë drejtim është përgatitur edhe ky dokument, i cili duhet të shërbejë si udhërrëfyes / udhëzues i 

institucioneve për miratimin e akteve të tyre të brendshme për rregullimin e trajtimit të dhuratave, 

favoreve dhe pritjeve. Ai nuk shtjellon kërkesat ligjore, por parimet dhe aspektet e përgjithshme që duhen 



pasur parasysh gjatë rregullimit të procedurës së dhënies dhe marrjes së dhuratave, favoreve dhe 

pritjeve.2 

 

Udhëzuesi i përfshinë aspektet e mëposhtme:  

 

1. Çfarë paraqet një dhuratë, favor dhe pritje?  

2. Legjislacioni përkatës në fuqi që rregullon trajtimin e dhuratave, favoreve dhe pritjeve  

3. Rreziqet që lidhen me dhuratat, favoret dhe pritjet 

4. Kriteret dhe rrethanat që duhet të merren parasysh në vlerësimin e mënyrës së trajtimit të 

dhuratave, favoreve dhe pritjeve 

5. Çfarë duhet të përmbajë akti i brendshëm për dhuratat, favoret dhe pritjet 
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2 Me akt të brendshëm nënkuptohet një procedurë, rregullore apo dokument tjetër përkatës të përgaditur dhe 

miratuar nga institucioni në sektorin publik për të rregulluar trajtimin e dhuratave, favoreve dhe pritjeve. 

3 Imazhi është në dispozicion në:   https://www.dreamstime.com/photos-images/uncorrupt.html    



1. ÇFARË PARAQETË NJË DHURAT, FAVOR DHE PRITJE?  

Pranimi i dhuratave, favoreve dhe pritjes mund t'i bëjë institucionet e sektorit publik të cenueshëm ndaj 

akuzave për padrejtësi, paragjykime dhe madje edhe mashtrime dhe sjellje të paligjshme. Për të 

minimizuar këto rreziqe, punonjësit duhet të kuptojnë se çfarë paraqetë një dhuratë, favor dhe pritje. 

1.1. Dhuratë  
Me pak fjalë, dhuratë do të thotë çdo gjë materiale ose imateriale. Në këtë mënyrë, një dhuratë është një 

përfitim që ka një vlerë të caktuar dhe i ofrohet (dhe merret) ose nga një person zyrtar në kuadër të 

detyrave që ai/ajo kryen. Dhurata mund të manifestohet në shumë forma, domethënë mund të jetë një 

pronë e paluajtshme, një pronë e lëvizshme, një dorëheqje e një të drejte, heqjen e një borxhi ose marrjen 

e një borxhi pa kompensim ose me kompensim të papërshtatshëm. Dhuratat janë në përgjithësi të 

dukshme dhe ndër të tjera mund të përfshijnë sende të tilla si mallra të konsumit të gjerë, materiale 

promocionale, libra, suvenire, imazhe artistike, bonuse dhe para, por edhe në formën e zbritjeve të 

mallrave dhe shërbimeve. Dhuratat mund të jenë edhe imatriale - shihni më poshtë për favoret (të drejtat, 

shërbimet, përfitimet e ndryshme, etj.) dhe virtuale (kripto - monedha, kupona elektronikë, shërbime 

elektronike, etj.). 

Megjithatë, një dhuratë e marrë nga një person zyrtar nga një i afërm, mik personal ose anëtar i familjes 

në cilësinë private (jo brenda shërbimit që ai ose ajo kryen) dhe në përputhje me zakonet normale 

shoqërore (si ditëlindja, martesa, festa fetare, etj.), ose një dhuratë simbolike nga ndonjë burim si një 

njohje për punën e kryer profesionalisht, aritjen e suksesit profesional ose daljes në pension nuk 

përkufizohet si dhuratë. Kjo nuk kufizon veprimin në përputhje me kodin etik të institucionit publik në 

kuptimin e deklarimit të një dhurate me vlerë më të ulët se pragu për dhuratën e deklaruar. 

1.2. Favor  
Favor nënkupton trajtim të privilegjuar, qasje të privilegjuar, shërbime ose përfitime të tjera. Favorizimet 

janë kryesisht imateriale dhe përfshijnë shërbime personale, oferta pune, ftesat për ngjarje sportive dhe 

ngjarje të tjera argëtuese që sjellin përfitime personale për individin.  

1.3. Pritjet  
Me pritje kuptohet ofrimi dhe pranimi i ftesave të ndryshme për pranime, pjesëmarrje dhe udhëtime. 

Shembuj të pritjes janë ngjarjet afariste dhe ngjarjet e tjera zyrtare, udhëtimet afariste dhe akomodimi, 

pjesëmarrja në konferenca, drekat afariste dhe ofrimi i shërbimeve të tjera të ngjashme.   

 

2. Regullativa relevante ligjore në fuqi me të cilën rregullohet trajtimi me 

dhurata, favore dhe pritje 
 

Baza për përgatitjen e akteve të brendshme për trajtimin e dhuratave, favoreve dhe pritjeve të 

institucioneve të sektorit publik janë dispozitat ligjore në fuqi, dispozitat e akteve nënligjore dhe kodet. 

Këto dispozita përcaktohen në: 

1. Ligjin për të punësuarit në sektorin publikë; 



2. Ligji për nëpunësit administrativë; 

3. Ligji për shfrytëzim dhe disponimin me sendet në pronësi shtetërore dhe me sendet në pronësi 

komunale; 

4. Ligji për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit; 

5. Urdhëresë për kriteret, mënyrën e dhënies dhe marrjes së dhuratave, raportimin e dhuratave, 

mënyrën e vlerësimit të dhuratave, mënyrën e pagesës për dhuratën personale, si dhe përdorimin, 

ruajtjen dhe regjistrimin e gjërave që janë bërë pronë shtetërore me anë të dhuratës; 

6. Urdhëresë për shpenzimet e udhëtimeve zyrtare dhe të zhvendosjeve jashtë vendit, të cilat i njohin 

organet e administratës në shpenzimet e vazhdueshme; 

7. Aktvendim për shumën më të lartë të mëditjeve për udhëtime zyrtare dhe zhvendosje jashtë vendit, 

shpenzimet që i njohin organet e administratës shtetërore në shpenzimet e vazhdueshme ; 
8. Vendim për mënyrën e përdorimit dhe shumën e mjeteve për shërbime hotelerike në territorin e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut;  

9. Kodi i etikës së deputetëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut; 

10. Kodi i etikës për anëtarët e Qeverisë dhe mbajtësit e funksioneve publike të emëruara nga Qeveria; 

11. Kodi i etikës së funksionarëve lokalë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe 

12. Kodi për nëpunësit administrativë. 

 

Këto dispozita përcaktojnë kufijtë e vlerës së dhuratave që në kushte të caktuara mund të jepen ose 

pranohen, detyrimet për regjistrim dhe mënyrën e trajtimit të dhuratave dhe njoftimit, dorëzimin e një 

kopje të regjistrimit të dhuratave të pranuara në KSHPK në përputhje me afatet ligjore të parashikuara, 

mënyra e shfrytëzimit dhe sasia e mjeteve për shërbime hoteliere në Qeverinë e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut, ministritë dhe organet e tjera të administratës shtetërore dhe personin përgjegjës 

për dhuratat (mbledh të dhëna nga zyrtarët pranues të dhuratave, fut të dhënat për dhuratat në katalogun 

e dhuratave, jep shpjegime për kufizimet në marrjen dhe dhënien e dhuratave, etj.) në çdo institucion.  

Pra, nën shërbime hotelerike kuptohet porosia e ushqimeve dhe pijeve në objekte ushqimore në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut. Përjashtim nga kufizimet e përcaktuara nga aktet për mënyrën e 

përdorimit dhe shumën e mjeteve për shërbimet hotelerike e mikpritjes paraqesin shërbime hotelerike 

gjatë mbajtjes së konferencave ndërkombëtare, forumeve ndërkombëtare, pranimit të delegacioneve të 

huaja dhe ceremonive të përshtatshme me rastin e jubileve dhe festave në territorin e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut. Të njëjtat duhet të paraqesin bazë fillestare për përmirësimin e mëtejshëm të 

mënyrës së trajtimit të dhuratave, favoreve dhe pritjeve. 

Aktet e brendshme të përgatitura dhe miratuara nga institucionet e sektorit publik duhet të shkojnë një 

hap më tej dhe të përcaktojnë udhëzime të detajuara dhe gjithëpërfshirëse për trajtimin e dhuratave, 

favoreve dhe pritjeve, duke marrë parasysh veçoritë që rrjedhin nga sferat e punës së institucioneve 

individuale.  

3. Rreziqet që lidhen me dhuratat, favoret dhe pritjet 
 

Pranimi dhe dhënia e dhuratave, favoreve dhe pritjet në krye të detyrës mund të përbëjë rrezik për 

integritetin personal dhe institucional dhe të çojë në krijimin e një konflikti interesi real, potencial ose të 

dukshëm të interesave dhe dëmtimit të reputacionit në mënyrat e më poshtëme: 



-  të krijoj një perceptim të ryshfetit ose ndikimit të papërshtatshëm; 

- të krijojë reciprocitet, gjegjësishtë një ndjenjë detyrimi tek marrësi i dhuratës për t’i kthyer 

dhuratën dhuruesit në një mënyrë të caktuar; 

- të ndikojë në krijimin e një kulture të sjelljes përgjithësisht të pranueshme;  

- të ndikojë me vetëdije ose pa vetëdije në vendimet e kompetencës së marrësit të dhuratës, 

gjegjësisht të komprometojë arsyetimin dhe objektivitetin e tij dhe ta vendosë atë në vartësi të 

papërshtatshme; 

- favorizimin e individëve të caktuar ose personave juridikë nëpërmjet propozimit, përgatitjes dhe 

marrjes së vendimeve të paarsyeshme dhe ndikimit, duke i vënë ata në një pozitë më të favorshme 

në krahasim me pjesëmarrësit e tjerë në një procedurë të caktuar brenda kompetencave të 

institucionit, dhe 

-  të komprometojë pavarësinë, paanshmërinë dhe reputacionin e institucionit. 

Trajtimi jo adekuat i dhuratave, favoreve dhe pritjeve mund të sjellë pasoja negative edhe për personin 

zyrtar si individ në sektorin publik, por edhe për institucionin e sektorit publik që ai përfaqëson: 

 

 a)  Për personin zyrtar mund të çojë në:   

- dëmtimin e reputacionit personal; 

- inicimin e procedurës disiplinore për vepra disiplinore që, në varësi të rrethanave ekzistuese, 

mund të çojë edhe në ndërprerjen e marrëdhënies së punës ose shkarkimin nëse personi zyrtar 

është i zgjedhur dhe i emëruar, dhe 

- sanksione të tjera ligjore. 

 

b )  Për institucion e sektorit publik, kjo mund të çojë në: 

- Mbulimin negativ të mediave dhe rrezikun e dëmtimit të reputacionit; 

- prishjen, madje edhe humbje të besimit nga publiku dhe punonjësve të institucionit, dhe 

- kufizime ligjore. 

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet situatave të mëposhtme ku pranimi i dhuratave, favoreve dhe 

pritjeve mund të rezultojë në shkelje të integritetit dhe reputacionit të institucionit të sektorit publik ose 

personit zyrtar: 

- kur një dhuratë, favor ose pritje ofrohet ose pranohet në mënyrë jo transparente, dhe ajo është 

nderuar dhe madje ndodh rregullisht; 

- kur ekziston një lidhje e ngushtë me vendimet që duhet të marrin personat zyrtar në lidhje me 

personin fizik ose juridik që ofron dhuratë, favore ose pritje; 

- kur një personi zyrtar i ofrohet ose kur zyrtari ai/ajo pranon një dhuratë, favor ose pritje që nuk është 

brenda kornizave ligjore  

- kur një person zyrtar pranon një dhuratë, favor ose pritje që nuk është në kontekstin e biznesit të 

institucionit ku punon, si ftesat për ngjarje ku promovohen produkte ose shërbime që nuk kanë të 

bëjnë me punën e institucionit ose me pozicionin konkret të personit të ftuar, kështu që prania në 

ngjarje të tilla do të kishte vetëm përfitime personale për individin. 



Në raste të tilla dhe në rastet kur pala dëshiron të ndikojë tek zyrtari që të punojë jashtë kompetencave 

të tij, të kryejë diçka të ndaluar ose joetike, zyrtarët duhet të jenë të vetëdijshëm se kanë detyrimin të 

raportojnë një përpjekje të tillë sa më shpejt të jetë e mundur, p.sh. : a) një person i autorizuar nga 

udhëheqësi i institucionit për të marrë raporte nga sinjalizuesit ose tek udhëheqësi nëse një person i tillë 

nuk është i emëruar, b) policia dhe/ose Prokuroria Publike kompetente dhe/ose c) KSHPK-ja. 

Gjithashtu, në rastin kur një person zyrtar vetë përpiqet të kërkojë nga pala që të shpërblehet me një 

dhuratë/Përfitim për të siguruar një avantazh, një shërbim më të mirë ose më të shpejtë, etj, pala duhet 

të denoncojë tentativën/kërkesa nga zyrtari përmes kanaleve të njëjta:: a)tek personi iautorizuar nga 

udhëheqësi i institucionit për të pranuar raportet nga sinjalizuesit ose tek udhëheqësi nëse një person i 

tillë nuk është i emëruar, b) policia dhe/ose Prokuroria Publike kompetente dhe/ose c) KSHPK-ja.    

Çdo institucion, në hapsirat e tij, në një vend të dukshëm duhet të bëjë publike kanalet për raportimin e 

çdo keqpërdorimi nga personat zyrtar. 

Për këto arsye është veçanërisht e rëndësishme për trajtimin e dhuratave, favoreve dhe pritjeve që të 

miratohen akte të brendshme, në të cilat do të sqarohen mënyra, kushte dhe procedura për trajtimin e 

tyre dhe do të shërbejnë si udhëzime për marrjen e vendimeve në situata të caktuara, në mënyrë që të 

minimizohet probabiliteti i shfaqjes së rreziqeve të përmendura më sipër.  

4 

4. KRITERET DHE RRETHANAT QË DUHET TË MERREN PARASYSH NË 

VLERËSIMIN E MËNYRËS SË TRAJTIMIT TË DHURATAVE, FAVOREVE DHE 

PRITJEVE 
 

Përveç përmbajtjes së kornizës juridike të vlefshme, gjatë trajtimit të dhuratave, favoreve dhe pritjes, 

duhet të merren parasysh disa faktorë dhe rrethana në bazë të të cilave do të bëhet një vlerësim i plotë 

në mënyrë që të merret vendimi i duhur në çdo situatë individuale. Pra, është e detyrueshme të fillohet 

nga imperativi që dhuratat e pranuara nga personat zyrtar në sektorin publik,  bëhen pronë e institucionit 

të sektorit publik, me përjashtim të përjashtimeve të lejuara me ligj për protokollin dhe dhuratat e rastit 

varësisht nga vlera e tyre e lejuar si dhe kushtet nënë të cilat për disa persona zyrtarë ato mund të bëhen 

dhuratë personale. 

                                                           
4 Imazhi është në dispozicion në:   https://www.youtube.com/watch?v=24zwx5F9PnA    



Në thelb, faktorët dhe rrethanat e mëposhtme duhet të merren parasysh kur bëhet një analizë dhe 

vlerësim i trajtimit të një dhurate, favori ose pritje: 

a. Natyra dhe vlera e dhuratës, favorit apo pritjes, kufijtë e lejuar në aktet ligjore dhe 

nënligjore për sektorin publik, si dhe shpeshtësia e dhuratave; 

b. Në çfarë kapaciteti pranohet dhurata, favori apo pritja nga personi zyrtar dhe pozicioni i 

tij në institucion; 

c. Nga kush është ofruar dhurata, me çfarë qëllimi dhe nëse dhe çfarë roli ka dhuruesi në 

procesin e punës së institucionit të sektorit publik; dhe 

d. Niveli i transparencës. 

  

4.1. Natyra dhe vlera e dhuratës, fvorit apo pritjes, kufijtë e lejuar në aktet 

ligjore dhe nënligjore për sektorin publik, si dhe shpeshtësia e dhuratave; 
 

Ndalimet e marrjes së dhuratave, me përjashtim të përjashtimeve të lejuara ligjërisht, kufizimet e vlerës 

së dhuratës dhe llojit të dhuratës, të përcaktuara në ligjet dhe rregulloret e sektorit publik, janë bazë 

fillestare në vlerësimin e mënyrës së trajtimit të dhuratës ose favoreve.  

Duke pasur parasysh kufijtë e paracaktuar ligjorë, vlera e vlerësuar e vetë dhuratës ose komoditetit mund 

të jetë e mjaftueshme për të bërë një vlerësim se si të veprohet në një situatë të veçantë. Megjithatë, sa 

më e lartë të jetë vlera e dhuratës ose benificionit që ofrohet, aq më më e madhe është që ajo mos të 

pranohet. 

Në këtë drejtim, dhuratat e zakonshme protokollare dhe të rastësishme me vlerë të ulët si lule, ëmbëlsira, 

libër ose pije mund të pranohen kur ato janë dhënë si shenjë respekti në raste të zakonshme, si për 

shembull në shënimin e përvjetorëve të caktuar, Vitit të Ri dhe festimeve të ngjashme, por në vlerë, në 

mënyrë, në kushte dhe në procedurë të përcaktuara në aktet e vlefshme ligjore dhe nënligjore e  për 

sektorin publik.  Në raste të caktuara, ky lloj i dhuratave mund të ketë një vlerë më të madhe se ajo e 

lejuar. Mund të përfshijnë pije ekskluzive të shtrenjta, libra të shtrenjta ose ëmbëlsira luksoze dhe në këtë 

rast zyrtarët duhet të paralajmërojnë dhuruesin se dhuratat që tejkalojnë vlerën e lejuar, bëhen pronë e 

punëdhënësit dhe nuk duhet të pranohen nga punonjësit e institucioneve të sektorit publik. Nëse dhuruesi 

këmbëngul në marrjen e dhuratës, një punonjës i sektorit publik detyrohet t’ia dorëzojë dhuratën 

punëdhënësit. 

I njëjti parim i trajtimit duhet të zbatohet edhe në lidhje me materialet promocionale: stilolapsitë me 

firmë, letrat, kalendarët me logon e personit juridik që i ofron ato, të cilat kanë një vlerë të vogël ose 

madje të parëndësishme, edhe pse ato janë përgjithësisht të lejuara. Natyrisht, edhe këtu duhet të merret 

parasysh vlera dhe ndalimi i pranimit të aksesorëve dhe pajisjeve luksoze edhe pse ato janë të firmës së 

personit juridik që i ofron ato dhe ato ofrohen si pjesë e aktiviteteve të tyre promocionale. 

Zbritjet për produkte dhe shërbime të caktuara mund të pranohen vetëm nëse ato janë brenda kufijve të 

produkteve të zakonshme dhe të disponueshme publikisht për të gjithë përdoruesit e mundshëm. Favoret 

me vlerë të drejtpërdrejtë monetare që kanë përfitime ekskluzivisht personale për marrësin, të tilla si 



oferta pune, qasje e privilegjuar, ftesat për koncerte, ngjarje sportive dhe ngjarje të tjera argëtuese, nuk 

duhet të pranohen.  

Në lidhje me pritjen, ftesat e zakonshme dhe modeste për drekë pune, si dhe ftesat për konferenca dhe 

ngjarje ku shpenzimet e akomodimit dhe transportit mbulohen nga institucioni i sektorit publik, ato mund 

të pranohen. Në këtë drejtim, ftesat për dreka të shtrenjta në restorante ekskluzive, si dhe ftesat për 

ngjarje që nuk janë të lidhura me nevojën zyrtare dhe në pjesën më të madhe janë ngjarje argëtuese, nuk 

duhet të pranohen. 

Duhet të ketë një lidhje të ngushtë midis aktiviteteve që personi i ftuar kryen në institucionin e sektorit 

publik dhe natyrës së vetë ngjarjes së biznesit. Prania e ngjarjeve të tilla duhet të vlerësohet në aspektin 

e përfitimit për vetë institucionin si dhe përfitimin profesional të individit, dhe në kuadër të aktiviteteve 

që ai kryen në institucion. Kjo do të shmangte situatat ku punonjësit do të marrin pjesë në ngjarje që nuk 

janë të rëndësishme për punën e institucionit dhe nuk do të sjellin dobi as për vetë institucionin, as për 

punonjësit në kuadër të aktiviteteve që ata kryejnë. 

4.2. Në çfarë kapacitetI pranohet dhurata, favori apo pritja nga personi zyrtar dhe 

pozicioni i tij në institucion; 
 

Në vlerësimin e situatës se si të veprohet me dhurata, favore ose pritje duhet të merret parasysh 

kapaciteti në të cilin pranohet dhurata si dhe pozita dhe funksioni që punonjësi kryen në institucionin e 

sektorit publik, domethënë nëse dhurata pranohet në emër të institucionit ose në emër personal të 

punonjësit. Pranimi i një dhurate, favori ose pritje, në emër të një institucioni të sektorit publik, i dërguar 

në adresën zyrtare të institucionit është më i përshtatshëm sesa kur ato drejtohen drejtpërdrejt tek 

individët e punësuar në institucion. Natyrisht, edhe në këtë rast duhet të respektohen rekomandimet e 

përcaktuara në seksionin 4.1 në lidhje me natyrën dhe vlerën e dhuratës, favoreve ose pritjeve si dhe 

kufijtë e lejuar. 

Për më tepër, në vlerësimin e situatës, duhet të merret parasysh pozita ose roli i marrësit në institucionin 

e sektorit publik. Punonjësit e sektorit publik që sipas pozicionit të tyre të punës marrin vendime të 

caktuara ose marrin pjesë në procese të caktuara, si për shembull punonjësit e përfshirë në zbatimin e 

procedurave të prokurimit publik, në përgatitjen dhe lëshimin e licencave dhe lejeve, si dhe punonjësit që 

kryejnë inspektime, auditime ose mbikëqyrje, duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm nga kush marrin 

dhurata ose përfitime të tjera dhe në cilat ngjarje marrin pjesë. 

Ka dallim mes punonjësve dhe të përzgjedhurve dhe të emëruarve, dmth. në vlerën e dhuratës. Çdo 

institucion (person përgjegjës për dhuratat në një institucion) duhet të jetë i kujdesshëm dhe të kujdeset 

për vlerën e dhuratave. 

4.3. Nga kush është ofruar dhurata, me çfarë qëllimi dhe nëse dhe çfarë roli ka 

dhuruesi në procesin e punës së institucionit të sektorit publik  
 

Kur vlerësoni trajtimin e dhuratave, favoreve dhe pritjes, një element i rëndësishëm është se kush e ofroi 

dhuratën, favorin ose pritjen. Rregulli bazë është që ofertat për dhurata/përfitime nga partnerët aktualë 

të biznesit me të cilët kemi marrëdhënie aktive biznesi duhet të refuzohen. Situatat e lidhura me partnerët 



e biznesit të mëparshëm dhe të ardhshëm duhet të vlerësohen me kujdes nga aspekti i shkeljes së 

objektivitetit dhe paanshmërisë në marrjen e vendimeve. 

Nëse oferta është nga një partner i mëparshëm i biznesit, dhe kjo mund të çojë në dyshim se ajo është 

drejtuar si një shenjë mirënjohjeje për shërbimet e mëparshme, sidomos në aspektin e distancës kohore 

kur është realizuar transaksioni i njëjtë duhet të refuzohet. 

Një ofertë nga një partner i mundshëm i biznesit të ardhshëm me të cilin bashkëpunimi do të realizohej 

për një periudhë të shkurtër kohore mund të kuptohet si një përpjekje për të ndikuar, të çojë në një 

konflikt interesi dhe për këtë arsye oferta të tilla nuk duhet të pranohen. Qëllimi me të cilin ofrohet 

dhurata, favori ose pritja duhet të merret parasysh edhe kur vlerësohet se si të veprohet në një situatë të 

veçantë.  

Dëshmi e qëllimit nuk është e thjeshtë, por ekzistenca e saj duhet të merret parasysh edhe në rastin kur 

dhurata ose favori është me vlerë të parëndësishme. Pikërisht për këtë arsye, nëse ka arsye për të besuar 

se qëllimi i dhuratës/favorit është të ndikojë në marrësin në një drejtim të caktuar, ai nuk duhet të 

pranohet. 

Për këtë veçanërisht duhet të jemi të vëmendshëm në situata të lidhura me marrjen e vendimeve afariste 

të menjëhershme t në zbatimin e procedurave të prokurimit publik, si dhe në dhënien e lejeve dhe 

licencave ku oferta e marrë mund të jetë e lidhur ngushtë me marrjen e vendimit të ardhshëm. 

 

 4.4 Niveli i transparencës  
 

Një faktor i rëndësishëm në vlerësimin nëse një dhuratë, favor ose pritje mund të pranohet është niveli i 

transparencës që lidhet me ofrimin, dhënien dhe/ose marrjen e dhuratës, favoreve ose pritjes. 

Oferta e fshehtë dhe jo transparente, dhënia dhe/ose marrja, si dhe vetë përpjekja për të bërë të njëjtën 

gjë në mënyrë diskrete dhe jo transparente, do të shkaktojnë dyshime për një përpjekje për ndikim, 

prandaj mostransparenca në vetvete është një faktor që tregon se dhurata, favori ose pritja nuk duhet të 

pranohet. Edhe nëse bëhet fjalë për dhurata dhe përfitime që janë brenda asaj që është përcaktuar si e 

pranueshme, ato mund të pranohen vetëm nëse punëdhënësi është informuar paraprakisht për ofertën 

e drejtuar. 

Faktorët e përmendur më sipër janë pika fillestare në vlerësimin e trajtimit të dhuratave, favoreve dhe 

pritjes dhe ato duhet të përfshihen dhe të zhvillohen në aktin e brendshëm për rregullimin e trajtimit të 

dhuratave,favoreve dhe pritjeve në institucionet e sektorit publik. 

 

Një nga elementët e rëndësishëme të transparencës është edhe a) njoftimi i detyrueshëm nga zyrtarët 

(funksionar, zyrtarë, persona të tjerë) për punëdhënësit e tyre (institucioni ku ata punojnë/ushtrojnë 

funksione) për dhuratën e marrë dhe b) bërja e listave/regjistrit të të gjitha dhuratave të marra për të 

gjithë personat në institucion, në dispozicion të publikut të gjerë. 

  



 

 4.5 Krijimi i tolerancës zero në kuadër të politikës së dhuratave  
 

KSHPK rekomandon zero tolerancë kur bëhet fjalë për politikën e dhuratave. Kjo do të thotë se 

institucioneve u rekomandohet, në vend që të japin shembuj të pranueshëm, të ndalojnë marrjen e çdo 

lloj dhuratash, favori apo pritje dhe formave të tjera të përfitimeve gjatë mandatit/aktivitetit të tyre në 

institucionet e sektorit publik. 
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5 Imazhi është në dispozicion në:   https://novelalliances.files.wordpress.com/2014/06/no- dhurata .jpg    



5. ÇFARË DUHET TË PËRMBAJË AKTI I BRENDSHËM PËR DHURATAT, FAVORET 

DHE PRITJET 
 

Aktet e brendshme për rregullimin e trajtimit të dhuratave, favoreve dhe pritjeve për të qenë 

gjithëpërfshirëse, efikase dhe të lehtë për t'u zbatuar duhet të përmbajnë: 

- Të përcaktojë fushëveprimin e punonjësve të cilëve u referohet akti i brendshëm në atë drejtim 

që përveç personave zyrtarë dhe punonjësve të rregullt në sektorin publik t'u referohet edhe 

punonjësve të punësuar me kontratë, agjencive private të punësimit ose formave të tjera të 

angazhimit ( ekspertë të jashtëm, këshilltarë dhe sl); 

- Të jepet sqarim pse dhuratat, favoret dhe pritjet, paraqesin rrezik për institucionin dhe 

punonjësit e sektorit publik; 

- Të përcaktohen termat për të siguruar një kuptim të përbashkët, veçanërisht duke përcaktuar 

se çfarë nënkuptohet me dhuratë, favor dhe pritje, në përputhje me termat e përcaktuara në aktet 

ligjore dhe nënligjore për sektorin publik dhe shpjegimet e dhëna në këtë manual;  

- Të përmbajë një bibliografi dhe rishikim të ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme në lidhje me 

dhuratat, duke i kushtuar vëmendje të veçantë dispozitave të ndalimit të marrjes së dhuratave 

për personat zyrtarë dhe punonjësit e sektorit publik, si dhe të lidhet me legjislacionin tjetër 

përkatës në fushën e prokurimit publik, parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, 

kodet e etikës, dhe të tjera;  

- Të përcaktohet në mënyrë taksative se kur lejohet pranimi i dhuratave, favoreve ose pritjeve, 

duke përcaktuar parimet e transparencës dhe arsyeshmërisë; 

-  Të përrcaktohen vlerat e sakta të dhuratave, favoreve dhe pritjeve që mund të pranohen. 

- Të përmbajnë shembuj të llojeve të dhuratave, favoreve dhe pritjeve dhe rrethanave që duhet 

të merren parasysh kur trajtohen dhuratat, favoret dhe pritjet.  

 

Kjo veçanërisht në drejtim të ilustrimit të situatave kur: 

• personi zyrtar merr një dhuratë gjatë procedurës së miratimit të një transaksioni të 

veçantë në të cilin është përfshirë dhe/ose 

• situatat kur dhuratat, favoret ose pritjet u jepen të afërmve ose miqve të personit 

zyrtar. 

- Akti i brendshëm që rregullon trajtimin e dhuratave, favoreve dhe pritjes duhet të përfshijë 

gjithashtu ndalime për marrjen e dhuratave, të tilla si ndalimi: 

• personi zyrtar kërkon dhurata, favore ose pritje si një kusht paraprak për kryerjen e një 

transaksioni të caktuar që është pjesë e aktivitetit të tij të rregullt të punës;  

• të pranojë një dhuratë, favor ose pritje në situatat kur personi zyrtarë është i përfshirë 

në procesin e marrjesë së vendimeve në lidhje me personin fizik ose juridik që ofron 

dhuratë, favor ose pritje; 

• për të marrë para të gatshme ose sende që konvertohen lehtësisht në para, për 

shembull, aksione, pjes;  

•  dhuratë që përbën veper penale; 



• për pranimin e dhuratave, favoreve ose pritjes nga anëtarët e familjes së personit 

zyrtarë në emër të tij ose të saj. 

 

- Të përshkruhet procesi i raportimit dhe regjistrimit të dhuratave, favoreve ose pritjes, për shembull, 

nivelet e kërkuara të miratimit dhe përfshirjes së personit të caktuar për integritet në institucion; 

- Të saktësohet detyrimi për autorizimin e një personi në institucionin për mbajtjen e evidencës dhe 

kujdesin për marrjen, magazinimin dhe ruajtjen e dhuratave; 

- Të përcaktohen qartë dhe saktë situatat kur dhurata, favoret ose pritja mbeten në pronësi të 

institucionit;  

- Të rregullohet trajtimi i çmimeve të fituara nga personi zyrtar që mori pjesë në aktivitet si përfaqësues 

i institucionit, të cilat duhet të trajtohen si dhuratë dhe të informohet institucioni për të vendosur 

nëse do të konsiderohet si një dhuratë protokollare dhe e rastit me vlerë më të ulët që një person 

zyrtar mund ta mbajë, me detyrimin për ta regjistruar në listën e dhuratave të institucionit, ose do t'ia 

dorëzojë institucionit; 

- Të përcaktohet se si të veprohet me dhuratat për të cilët nuk lejohet të pranohen, në drejtim të 

kthimit ose përpunimit të mëtejshëm, ruajtjes, ruajtjes dhe disponimit të dhuratave që janë bërë 

pronë e institucionit punëdhënës, në pajtim me ligjin;  

- Të jepen shembuj se si një dhuratë, favor ose pritje mund të refuzohet me mirësjellje; 

- Të parashikohet sigurimi i një hapsire për magazinimin dhe ruajtjen e dhuratave të mbajtura nga 

institucioni; 

- Përdorimi i detyrueshëm i formularëve të paraparë të Fletëparaqitjes për marrjen e dhuratës dhe 

Fletëparaqitje për regjistrimin e dhuratave të marra nga punonjësit e sektorit publik, si dhe mbajtja e 

Procesverbalit të Dhuratave (Katalogu i Dhuratave) (elektronik ose në letër) me të dhënat e 

përcaktuara, në përputhje me dispozitat e mësipërme, pra të jenë pjesë përbërëse e akteve të 

brendshme; 

- Të shpjegohen standardet e pritura të sjelljes kur personat zyrtarë do të pranojnë favore, në mënyrë 

që të jenë në përputhje me kodet e etikës; 

- Të përshkruhet procedura për paraqitjen e ofertave për ryshfet dhe zhvatje dhe oferta të 

vazhdueshme ose presion për të pranuar dhurata, favore ose pritje - nga një person fizik ose juridik;  

- Të përcaktohet se kujt duhet t'i drejtohen personat zyrtarë për këshilla të mëtejshme (drejtpërdrejtë 

udhëheqësit apo personit të caktuar për integritet në institucion, etj.); 

- Të rregullohet se si personat zrtarë mund të paraqesinë ose raportojnë shqetësimet e tyre për 

mospërputhje me aktet e brendshme dhe udhëzimeve për trajtimin e dhuratave, favoreve dhe pritjes 

së institucionit. Kjo mund të lidhet me kanalet ekzistuese për raportim tek institucioni në përputhje 

me Ligjin për Mbrojtjen e Denoncuesve dhe akteve nënligjore përkatëse; 

- Të rregullohet kontrolli periodik i dhuratave, favoreve dhe pritjes, si dhe regjistrin e institucionit nga 

një nëpunës ose revizor i pavarur për të ndjekur tendencat e pazakonta dhe për të vlerësuar nëse 

marrësit mund të ndikohen nga dhurata, favori ose pritja kur marin vendime; 

- Të parashikohet detyrimi për vetëvlerësim të procesit të trajtimit të dhuratave dhe rishikimin e 

rregullt të aktit të brendshëm, me qëllim mbulimin e çështjeve të reja të mundshme dhe ndryshim në 

aktet ligjore dhe nënligjore; 



- - Të parashikohet detyrimi i institucionit për të dorëzuar një kopje të listës së të dhënave për dhuratat 

e marra në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, në përputhje me afatet e 

përcaktuara me ligj.  

 

Elementet e theksuara më sipër nuk përbëjnë një listë gjithëpërfshirëse dhe të detajuar të asaj që duhet 

të përmbajë akti i brendshëm për trajtimin e dhuratave, favoreve dhe pritjes. Akti i brendshëm i çdo 

institucioni në sektorin publik duhet të përfshijë edhe veçoritë që rrjedhin nga sferat e punës së vetë 

institucionit. Në të njëjtën kohë, e njëjta duhet të jetë i dukshëm dhe i aksesueshëm për palët në 

ambientet zyrtare të institucionit. 

Në këtë mënyrë do të krijohet një kornizë për trajtimin e dhuratave, favoreve dhe pritjes me të cilën do 

të sigurohet veprimi i duhur dhe shmangia e situatave të rrezikuara për integritetin si për institucionin e 

sektorit publik, ashtu edhe për punonjësit e tij.  

 

  



 ANEKSI I: Formular për paraqitjen e dhuratave për nëpunësit publikë 
 

FORMULAR PËR PARAQITJEN E DHURATAVE PËR NËPUNËSIT E ZGJEDHUR DHE TË 

EMËRUAR  
 

1. Emri dhe mbiemri i nëpunësit  

2. Funksioni i nëpunësit  

3. Emri i organit në të cilin personi zyrtar e 

kryen funksionin 

 

4. Emri, mbiemri dhe adresa e dhuruesit 

(emri dhe selia e personit juridik apo 

organit, nese dhurata eshte dhene ne 

emer te personit juridik apo organit) 

 

5. Data e pranimit të dhuratës  

6. Arsyeja/rasti i dhënies së dhuratës  

7. Përshkrimi i dhuratës  

8. Kush do ta zotërojë dhuratën Dhurata zyrtare 

(private / personale) 

 

 

Institucioni shtetëror / 

lokal 

9. Data e dorëzimit të dhuratës (nëse 

marrësi i dhuratës mendon se dhurata 

duhet të bëhet pronë shtetërore) 

 

10. Vlera e dhuratës (e vlerësuar në bazë të 

çmimit të tregut të dhuratës)  

 

Dhuratëmarrësi është përgjegjës për saktësinë e të dhënave 

Vendi: 

___________________________________ 

 

Datë:  

 

           Nënshkrimi i pranuesit             VULA      Nënshkrimi i personit përgjegjës 

 

__________________________     ______________________________ 

 



  ANEKSI 2:  Formular për paraqitjen e dhuratave për nëpunësit e tjerë 

shtetërorë 

FORMULAR PËR PARAQITJEN E DHURATAVE PËR NËPUNËSIT E TJERË 

SHTETËRORË 
 

1. Emri dhe mbiemri i nëpunësit 

shtetërorë 

 

2. Funksioni i nëpunësit shtetërorë  

3. Emri i organit në të cilin nëpunësi 

shtetërorë e kryen funksionin 

 

4. Emri, mbiemri dhe adresa e 

dhuruesit (emri dhe selia e personit 

juridik apo organit, nese dhurata 

eshte dhene ne emer te personit 

juridik apo organit) 

 

5. Data e pranimit të dhuratës  

6. Arsyeja/rasti i dhënies së dhuratës  

7. Përshkrimi i dhuratës  

8. Kush do ta zotërojë dhuratën Nëpunës shtetërorë 

(dhurata private / 

personale) 

 

 

Institucioni shtetëror / 

lokal 

9. Data e dorëzimit të dhuratës (nëse 

marrësi i dhuratës mendon se 

dhurata duhet të bëhet pronë 

shtetërore) 

 

10. Vlera e dhuratës (e vlerësuar në bazë 

të çmimit të tregut të dhuratës)  

 

Dhuratëmarrësi është përgjegjës për saktësinë e të dhënave 

Vendi: 

___________________________________ 

 

Datë:  

 

            Nënshkrimi i pranuesit                             VULA                               Nënshkrimi i personit përgjegjës 

 

__________________________     ______________________________ 



  ANEKSI 3:  Lista kontrolluese për pranimin e dhuratave,favoreve, pritjes dhe 

përfitimeve të tjera  

 

 DHURATAT- LISTA E KONTROLLIT 

 Pyetje PO JO Nuk e di 

1. nëpunës i emëruar për integritet    

2. 

Emërohet një person përgjegjës për dhuratat (mbledh informacion nga 

zyrtarët që marrin dhurata, fut të dhënat e dhuratave në katalogun e 

dhuratave, jep shpjegime për kufizimet në marrjen dhe dhënien e dhuratave, 

etj.) 

   

3. 

Është miratuar një akt i brendshëm për kufizimet dhe detyrimet në lidhje me 

pranimin e dhuratave, favoreve, pritjes dhe përfitimeve të tjera dhe është në 

dispozicion të punonjësve. 
   

4. 
Punonjësit janë të njohur me kornizën ligjore në lidhje me dhuratat, favoret 

dhe pritjen    

5. 
Punonjësit janë njohur me detyrimet dhe të drejtat në lidhje me pranimin e 

dhuratave, favoreve, pritjen dhe përfitimet e tjera.    

5.1 Punonjësit janë të njohur me pragun e dhuratave që mund të pranohen    

5.2 
Punonjësit janë të njohur me mënyrën e llogaritjes së vlerës së dhuratës së 

marrë    

5.3 
Punonjësit e dinë se si të identifikojnë ryshfetin (dhuratat e paligjshme / të 

papërshtatshme)    

5.4 Punonjësit pyesin se për çfarë qëllimi është dhënë dhurata.    
5.5 Punonjësit pyesin dhe identifikojnë se kush e ka dhënë dhuratën.    
5.6 Punonjësit e dinë se kë të pyesin në rast dyshimi për pranimin e dhuratës.    

5.7 
Punonjësit e dinë se kur mund ta mbajnë dhuratën dhe kur dhurata duhet të 
bëhet pronë e institucionit.    

5.8 
Punonjësit mund dhe janë në gjendje të refuzojnë me mirësjellje dhuratat e 

ofruara.    

5.9 

Punonjësit i plotësojnë dhe i regjistrojnë të gjitha dhuratat e marra në një 

formular të veçantë dhe formularin me dhuratën ia japin personit përgjegjës 

në institucion. 
   

6. 
Fletëparaqitja/Formulari për regjistrimin e dhuratës është miratuar dhe është i 

disponueshëm për punonjësit. 
   

7. 
Të gjitha informacionet për dhuratat janë regjistruar në katalogun e dhuratave 

nga personi përgjegjës.    

8. 
Në kohën e duhur institucioni dërgon një kopje të Katalogut të dhuratave në 

KSHPK .    

8. 

Menaxhmenti dhe personi përgjegjës për dhuratat në një institucion kryen 

mbikëqyrje dhe kontroll (kontroll periodik i dhuratave të marra) nëse pranimi i 

dhuratave ishte i paligjshëm. 
   

9. 

Janë krijuar mekanizma parandalues për marrjen/dhënien e dhuratave 

(shenjat e tolerancës zero për marrjen e dhuratave në një institucion, trajnimi i 

punonjësve në lidhje me kufizimet dhe detyrimet në lidhje me marrjen e 

dhuratave, favoreve dhe përfitimet e tjera, etj.). 

   



10. 

Institucioni ka rregulla dhe dispozita për menaxhimin e dhuratave që bëhen 

pronë e institucionit (nëse dhe si t'i përdorni dhuratat, çfarë të bëni me 

dhuratat, shitjen e dhuratave, etj.). 
   

11. Institucioni disponon një depo/hapsir të veçantë për dhuratat e pranuara.    
 

Udhëzim: Kur përgjigja është jo ose nuk e di, institucioni duhet të marrë masat e duhura për të 

minimizuar dhe kujdesur për rreziqe të tilla. 


