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Parlamenti shqiptar është përgjegjës për 

mbikëqyrjen e qeverisë dhe sigurimin e 

llogaridhënies së saj. Kërkimet e vazhdueshme 

tregojnë se ekzistenca e mekanizmave të 

mbikëqyrjes legjislative kontribuon në rritjen 

e cilësisë së qeverisjes, por efektiviteti i tyre 

në luftimin e korrupsionit varet nga faktorët 

kontekstualë. Ky dokument i politikës publike 

adreson rolin dhe efektivitetin e Parlamentit në 

luftën kundër korrupsionit. 

Ky dokument përfshin tre seksione kryesore 

bazuar në treguesit e Indeksit¹  të Kapacitetit 

të Mbikëqyrjes Parlamentare: faktorët 

kontekstualë që përfshijnë dinamikën e partive 

politike, dominimin ekzekutiv dhe besimin 

e opinionit, mekanizmat e mbikëqyrjes së 

brendshme legjislative dhe institucionet e 

mbikëqyrjes së jashtme, të tilla si Institucioni 

Suprem i Auditimit (ISA) dhe Inspektorati i 

Lartë për Raportimin dhe Auditimin e Pasurive 

dhe Konfliktit të Interesit (HIDAACI). 

Aktiviteti parlamentar në Shqipëri zhvillohet në 

një mjedis mjaft të polarizuar dhe konfliktual. E 

paprecedentë, që nga marsi i vitit 2019, partitë 

e opozitës kanë dhënë dorëheqjen nga vendet e 

tyre. Më shumë se gjysma e vendeve të anuluara 

parlamentare tani janë ripërcaktuar nga Komisioni 

Qendror i Zgjedhjeve dhe është mbajtur një 

kuorum për funksionimin e plotë të Parlamentit.² 

TKonfigurimi aktual i Parlamentit përbëhet nga 

122 nga gjithsej 140 vende dhe ekzistenca e të 

ashtuquajturave opozitë jashtë parlamentare.

Si rezultat, një konfigurim i tillë, i ri ka penguar 

kapacitetin mbikëqyrës parlamentar për 

projektligjet dhe reformat thelbësore për përpjekjet 

antikorrupsion. Vendimet për emërimin e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit, ndryshimet në Ligjin për 

mandatin e Inspektorit të Lartë për Kontrollin 

dhe Raportimin e Pronave dhe legjislacioni tjetër 

thelbësor në luftën kundër korrupsionit u miratuan 

vetëm me procedura të thjeshtuara dhe pa 

shumë diskutime.³



4 Vurmo, Gj. (2020) Tailor-Made Laws in the Western Balkans: State capture in disguise, CEPS, Brussels. . https://www.
ceps.eu/ceps-publications/tailor-made-laws-in-the-western-balkans/
5 Vrugtman, L., Bino, B. (2020) Opinion Poll 2019: Trust in Governance. Tiranë, Shqipëri: Instituti për Demokraci dhe 
Ndërmjetësim, fq. 28, https://idmalbania.org/download/7379/
6 R. Stapenhurst et al. (eds.), Anti-Corruption Evidence, Studies in Public Choice 34, https://doi.org/10.1007/978-3-030-
14140-0_1 fq.165. 
7 Rregullorja e Punës së Parlamentit Shqiptar, Pjesa III, Mekanizmat për Mbikëqyrjen Parlamentare, nenet  89-104, https://
www.parlament.al/Files/sKuvendi/rregullorja.pdf
(Vendimi nr. 166 datë 16.12.2004 në përputhje me ndryshimet me Vendimin nr. 15 të 27.12.2005, Vendimi nr. 193 datë 
7.7.2008, Vendimi nr. 21 të datës 04.03.2010, Vendimi nr. 41 datë 24.6.2010, Vendimi nr. 88 datë 24.2.2011, Vendimi nr. 41 
të datës 30.05.2013, Vendimi nr. 95 të 27.11.2014, Vendimi nr. 88 i datës 14.9.2017, Vendimi nr. 85 të datës 18.7.2019 dhe 
Vendimit nr. 12/2020)
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Po ashtu,  një masë e tillë ekstreme e marrë nga 

opozita, vuri në dukje një faktor tjetër thelbësor - atë 

të një ekzekutivi të fortë. Ndryshimet kushtetuese 

të vitit 2008 ndikuan në ekuilibrat e kontrollit 

(checksandbalances), i ofruan më shumë hapësirë 

kryeministrit për të kontrolluar një shumicë 

parlamentare duke përdorur një votë mosbesimi 

– me dështimin e së cilës  do të shpërndajë 

parlamentin dhe do të lejojë një shumicë të thjeshtë 

të zgjedhë Presidentin e Republikës, një institucion 

pavarësia e të cilit mundësoi disa nga instrumentet 

e kontrollit të ekuilibrave.4

Kohezioni partiak që ekziston në Parlament,  në 

kombinim me prishjen e sistemit të kontrollit të 

ekuilibrave, çon në promovimin e interesave të 

partisë, duke kufizuar kështu kontrollin e mandatit 

parlamentar mbi degën ekzekutive. Kështu, në 

përgjithësi, akuzat për korrupsion të drejtuara a 

nga opozita shpesh shihen përmes prizmit të një 

debati të një partie politike ose si një mjet për të 

"sulmuar" deputetë të caktuar.   

Për më tepër, nëse duam që mbikëqyrja të jetë 

efektive, besimi i publikut në Parlament është 

thelbësor. Në këtë drejtim, Parlamenti shqiptar 

përgjithësisht perceptohet si pjesë e problemit të 

korrupsionit, pavarësisht miratimit të një Kodi të 

Sjelljes dhe raportimit të pasurive nga deputetët 

dhe përpjekjeve për të përmirësuar informimin e 

qytetarëve. Të dhënat e fundit mbi perceptimin e 
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Mbikёqyrja	parlamentare:	
Potencial	pёrkundrejt	
vullnetit	politik
_

Ndërsa prania e mekanizmave të mbikëqyrjes 

është e nevojshme, ato nuk janë të mjaftueshme, 

në mungesë të vullnetit politik, për të qenë 

të dobishme, sepse ky është "një koncept që 

qëndron në udhëkryqin e politikës dhe politikës 

publike që përfshin shumicën e partive politike 

në procesin e hartimit të politikave".6 Rregullorja 

e punës së parlamentit shqiptar parashikon një 

gamë të gjerë mekanizmash mbikëqyrjeje që 

mund të përdoren për të zbuluar dhe dobësuar 

mundësitë e korrupsionit. Disa nga mekanizmat 

e mbikëqyrjes përfshijnë: paraqitjen e pyetjeve 

ose kërkesave për informacion, interpelanca; 

propozime për debat, propozime për mosbesim, 

propozime për votim besimi, seanca për diskutim, 

komisione për provim, etj.7

publikut tregojnë se Parlamenti dhe partitë politike 

vlerësohen midis institucioneve me besim të dobët 

të publikut në Shqipëri. Prandaj, besimi i publikut 

në Parlament është (28.4%) edhe në partitë politike 

(22,5%).5



8 Komisioni Evropian, Raporti për Shqipërinë për vitin 2019, Bruksel, 29 maj 2019, https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf fq.4
9 Intervistë me një ish deputet nga Shtëpia Legjislative VI, 24. 8. 2020.
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Të dhënat tregojnë se pyetjet dhe debatet janë 

mekanizmat më të përdorur për mbikëqyrjen 

parlamentare. Mekanizmat e tjerë të mbikëqyrjes 

përgjithësisht mbeten nën mesataren.8 Si supozim, 

komitetet e përhershme janë rruga kryesore përmes 

së cilës mund të zbatohet legjislacioni efektiv 

antikorrupsion. Ndër të tjera, ata kanë një mandat 

për të miratuar ligje, për të mbajtur dëgjime, për të 

kryer vizita në vend, për të komunikuar me qytetarët 

dhe palët e interesuara, etj. Në këtë kontekst, një 
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Nr. Lloji i 

mekanizmit 

mbikëqyrës  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Interpelanca 
6 11 4 2 3 5 

2. Pyetje /Kërkesa 
për informim  30 66 73 73 57 175

3. Diskutimet e 
komiteteve të 
përhershme

64 63 57 60 42 86 

4. Raportet e 
institucioneve të 
pavarura

7 16 15 18 13 21

5. Propozimi për 
debat 1 1 0 0 1 2 

6. Komisioni i 
hetimit 1 6 2 4  0 1 

nga sfidat e vëna në dukje nga një ish-deputet, si 

një sfidë në zbatimin e këtyre mekanizmave, është 

qasja e kufizuar dhe në kohë tek informacioni 

zyrtar, pavarësisht nga fakti se ekziston një ligj për 

të drejtën e qasjes së informacionit. Pavarësisht 

nga dispozitat e ligjit, asnjë masë administrative 

nuk është marrë për të adresuar këtë çështje. Nuk 

ka gjithashtu asnjë dispozitë për të adresuar rastet 

kur zyrtarët e qeverisë nuk i respektojnë  mjetet 

parlamentare të mbikëqyrjes.9



Aktualisht ekzistojnë tetë komisione të përhershme, 

një komitet ad hoc dhe shtatë nënkomitete. Asnjë 

nga këto komisione nuk merret ekskluzivisht me 

antikorrupsionin. Lufta kundër korrupsionit shihet 

si një çështje që ngrihet si një temë e përbashkët e 

komiteteve ekzistuese. Komitetet më proaktive për 

çështjet antikorrupsion janë Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administrata Publike dhe të Drejtat e Njeriut 

dhe Komisioni për Ekonomi dhe Financa, megjithëse 

me rezultate të kufizuara në zbulimin e korrupsionit. 

Për më tepër, pavarësisht nga dispozitat ligjore, 

deputetët nuk duhet ta shohin mbikëqyrjen vetëm 

si një veprimtari parlamentare procedurale. 

Antikorrupsioni duhet të jetë në mënyrë të qartë 

një përparësi e lartë në agjendën e mbikëqyrjes 

parlamentare.¹0 Në shumë raste, veprimtaria e 

komisionit hetimor për akuzat për korrupsion ose 

kundërvajtje të tjera është pezulluar ose nuk ofron 

gjetje specifike mbi të cilat mund të procedojë 

prokuroria. Dobësitë e tilla mund të adresohen duke 

ngritur një nënkomision antikorrupsion që do të 

kryesohet nga opozita, duke pasur një përfaqësim 

më të madh të spektrit të opozitës dhe të pajisur 

mirë me staf mbështetës. Gjithashtu, raportet e saj 

duhet të jenë detyruese për hetime të mëtejshme 

nga SPAK.¹¹

Politizimi i proceseve parlamentare krijon pak 

hapësirë  për të kryer mbikëqyrje efektive për 

opozitën dhe deputetët. Pas anulimit të vendeve 

parlamentare të partive të opozitës, efektiviteti 

i komisioneve të përhershme për zbulimin e 

korrupsionit duket të jetë zvogëluar. Arsyeja për këtë 

mund të jetë që opozita e re parlamentare përballet 

me mungesën e kapaciteteve dhe njohurive të 

nevojshme për të kryer mbikëqyrje, ashtu sikurse 

përballet me një mungesë të legjitimitetit publik. Në 

këtë drejtim, veprimtaria parlamentare në Shqipëri 

ka adoptuar një qasje "më marionetë " që mbështet 

nismat e ekzekutivit. 

Institucionet	e	mbikёqyrjes	
sё	jashtme:	mungesa	
e	mbikёqyrjes	"sё		
pёrbashkёt"
_

Ndryshe nga shumë prej vendeve të Ballkanit 

Perëndimor, Shqipëria nuk ka një agjenci të 

pavarur të specializuar antikorrupsion. Struktura 

antikorrupsion përbëhet nga më shumë institucione 

që punojnë të pavarura prej njëra-tjetrës. Dega 

ekzekutive, përmes Koordinatorit Kombëtar 

Antikorrupsion, nën Ministrinë e Drejtësisë, 

ka një mandat për parandalimin dhe detyrat e 

10 Intervistë me Erida Shkëndaj, Drejtore Ekzekutive, Komiteti i Helsinkit të Shqipërisë, 25. 8. 2020.
¹¹ Intervistë me një ish deputet nga Shtëpia Legjislative VI, 24. 8. 2020.
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ndërgjegjësimit. Për më tepër, me reformën e 

drejtësisë në vazhdim, u krijua një zyrë e prokurorit 

special (SPAK) dhe një gjykatë antikorrupsion.

Organet ekzistuese të pavarura të mbikëqyrjes së 

jashtme që merren me antikorrupsionin shpesh 

përballen me një barrë të dyfishtë, siç është caktimi 

i fushave shtesë të mbikëqyrjes dhe kufizimet 

njerëzore dhe buxhetore. Në disa raste, edhe 

pavarësia e tyre është vënë në pikëpyetje. Organet 

kryesore të pavarura të mbikëqyrjes së jashtme 

përgjegjëse për antikorrupsionin janë Institucioni 

Suprem i Auditimit (ISA) dhe Inspektorati i Lartë për 

Raportimin dhe Auditimin e Pasurive dhe Konfliktit 

të Interesit (HIDAACI). Të dy institucionet raportojnë 

në Parlament, kanë autoritetin të fillojnë hetimet 

dhe kanë buxhetin e tyre të pavarur të aprovuar nga 

Parlamenti. Gjithashtu, që nga viti 2006, HIDAACI 

është ngarkuar me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit 

për Mbrojtjen e Denoncuesve.

Parlamenti monitoron raportet e tyre vjetore, fton 

përfaqësuesit e tyre të debatojnë për çështje 

të rëndësishme dhe ka ngritur një shërbim 

monitorimi për të ndjekur rekomandimet e lëshuara 

nga Parlamenti për institucionet e jashtme 

të mbikëqyrjes. Deri tani, procesi i raportimit 

konsiderohet sipërfaqësor, me vëmendje të kufizuar 

që i kushtohet vetëm tek zbulimet  e tyre . Përveç 

kësaj, ka një mungesë të konsultimeve sistematike 

me shoqërinë civile mbi punën dhe raportet speciale 

të institucioneve të mbikëqyrjes së jashtme.¹³

Gjithashtu, të dhënat e fundit tregojnë se 

qytetarët shqiptarë shprehin besim më të madh 

në efektivitetin e ISA-s në drejtimin e  kërkimit të 

përgjegjësisë nga qeveria me (63.7%).¹4 INë disa 

raste, ISA ka ngritur një karton të kuq në raportet 

e tij të auditivit, për të ashtuquajturën partneritetet 

publik-privat (PPP), të cilat janë "jashtë kontrollit të 

shtetit" dhe nuk duket se është ndërmarrë asnjë 

veprim nga ana e Parlamentit.15 Në këtë drejtim, 

institucionet e mbikëqyrjes së jashtme dështojnë të 

përcjellin çështjet në mënyrë aktive në prokurori dhe 

gjykata.16

Kuptohet se është thelbësore që të forcohet 

sistemi i drejtësisë, në mënyrë që të sigurohet 

që të korruptuarit të ndiqen penalisht dhe të 

sanksionohen. Në këtë sens, Parlamenti nuk duhet 

vetëm që të bashkojë forcat dhe të përdorë zbulimet  

që rezultojnë nga aktivitetet e institucioneve 

thelbësore të mbikëqyrjes së jashtme. Parlamenti 

gjithashtu duhet të mbështesë më tej këto 

institucione për të promovuar parandalimin dhe për 

të siguruar prova për akuza të mëtejshme.

¹² Intervistë me një ish deputet nga Shtëpia Legjislative VI, 24. 8. 2020.
¹³ Intervistë me Erida Shkëndaj, Drejtore Ekzekutive, Komiteti i Helsinkit të Shqipërisë, 25. 8. 2020.
¹4 Vrugtman, L. Bino, B. (2020) Opinion Poll 2019: Trust in Governance. Tiranë, Shqipëri: Instituti i demokracisë dhe 
ndërmjetësimit, fq.55, https://idmalbania.org/download/7379/
15 Exit. „ Institucioni i Lartë i Kontrollit të Shtetit: Gov’t Cooked the Books, Concessions Out of Control“, 22 tetor 2019 https://
exit.al/en/2019/10/22/supreme-state-audit-institution-government-cooked-the-books-concessions-out-of-control/
16 Intervistë me Erida Shkëndaj, Drejtore Ekzekutive, Komiteti i Helsinkit të Shqipërisë, 25. 8. 2020.
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Me	dy	fjalё	
_

Proceset parlamentare shqiptare tregojnë se 

vetë prania e mekanizmave gjithëpërfshirës 

të mbikëqyrjes nuk është e mjaftueshme, për 

shkak të mungesës së zbatimit efektiv dhe 

ndikimit të këtyre mekanizmave në luftimin e 

korrupsionit. Faktorët kontekstualë, përfshirë 

dinamikat e partive politike, dominimin e 

ekzekutivit dhe besimin e publikut, janë variabla 

kritikë në analizimin e potencialit të mbikëqyrjes 

parlamentare për të luftuar korrupsionin. 

Ekzistenca e një ekzekutivi të fortë dhe polarizimi 

i lartë i aktivitetit parlamentar nuk janë të 

favorshme për një mbikëqyrje efektive. Parlamenti 

duhet të zhvillojë një qasje konstruktive për të 

harmonizuar më mirë interesat e partive politike 

me interesin publik. 

Gjithashtu, që të përmirësojë besimin e 

publikut, Parlamenti duhet të rrisë komunikimin 

e drejtpërdrejtë me qytetarët, të forcojë 

bashkëpunimin me organizatat e shoqërisë civile 

dhe transparencën e veprimtarive të tij.

Për sa i përket mekanizmave të mbikëqyrjes 

së brendshme legjislative, përdorimi dhe 

efektiviteti i tyre mbetet i kufizuar në luftimin e 

korrupsionit. Prandaj, këto mekanizma duhet 

të jenë detyruese për zyrtarët qeveritarë. Për 

më tepër, mund të merret parasysh krijimi i një 

nënkomiteti të specializuar me një mandat të 

fortë antikorrupsion nën udhëheqjen e opozitës.

Në lidhje me institucionet e mbikëqyrjes së 

jashtme, Parlamenti duhet të koordinojë në 

mënyrë aktive dhe të përdorë informacionin dhe 

provat e ofruara nga këto institucione për t'iu 

përgjigjur më mirë përpjekjeve antikorrupsion. 

Institucionet e mbikëqyrjes së jashtme gjithashtu 

duhet të pajisen me burime më të mëdha për të 

kryer detyrat e tyre antikorrupsion.
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Pёr	projektin
_

Informacione	pёr	IDSCS
_

Bisedimet antikorrupsion në parlament janë një 

projekt që synon forcimin e rolit mbikëqyrës të 

deputetëve në luftën kundër korrupsionit. Projekti 

është financuar nga Fondacioni Kombëtar i SHBA-së 

për Demokracinë.

IDSCS është një organizatë tink-tenk që hulumton 

zhvillimin e menaxhimit të mirë, sundimin e ligjit 

dhe integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut. 

IDSCS ka si mision të ndihmojë angazhimin qytetar 

në vendimmarrje dhe të forcojë kulturën politike 

pjesëmarrëse. Duke forcuar vlerat liberale, IDSCS-ja 

kontribuon në bashkëjetesën ndërmjet dallimeve.

Tё	dhёnat	pёr	kontakt	pёr	IDSCS

_
Adresa: ul. Miroslav Krlezha br. 52/1 /2, 

1000 Skopje 

Теl. nr./ faks: +389 2 3094 760 , 

posta elektronike: contact@idscs.org.mk



Link
_

Linku	per	publikimin:	

https://idscs.org.mk/mk/portfolio/mbikeqyrja-

parlamentare-e-antikorrupsionit-ne-shqiperi-nje-

zgjidhje-ose-pjese-e-problemit/

Pёr	autorin:
_

Besjana	Kuci është angazhuar si koordinatore 

projekti dhe kërkuese në Institutin e Demokracisë 

dhe Mediacionit (IDM), në fushat lidhur me 

transparencën e institucioneve publike dhe politikave 

antikorrupsion.
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