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Албанскиот парламент е одговорен за 

надгледување на Владата и осигурување 

отчетност од нејзина страна. Тековното 

истражување покажува дека постоењето 

механизми за законодавен надзор, 

придонесува кон зголемување на квалитетот 

на управување, но нивната делотворност во 

поглед на сузбивање на корупцијата зависи 

од контекстуалните фактори. Со овој документ 

за јавни политики се обработува улогата и 

ефективноста на Парламентот во борбата 

против корупција. 

Овој документ вклучува три главни дела кои 

се засноваат на показателите од Индексот 

за капацитет за парламентарен надзор1 

: контекстуални фактори кои вклучуваат 

динамика на политичките партии, доминација 

на извршната власт и доверба на јавноста, 

механизми за внатрешен законодавен надзор 

и институции за надворешен надзор, како што 

се Врховната ревизорска институција (ВРИ) и 

Високиот инспекторат за пријавување и ревизија 

на имотната состојба и судир на интереси 

(HIDAACI). 

Парламентарната активност во Албанија 

се спроведува во високополаризирана и 

конфликтна средина. Без преседан, од март 

2019 година, опозициските партии се откажаа 

од своите пратенички мандати. Повеќе од 

половина од откажаните пратенички мандати 

сега се веќе одново доделени од Централната 

изборна комисија и е одржан кворум за целосно 

функционирање на Парламентот2 Тековната 

конфигурација на Парламентот се состои од 122 

од вкупно 140 пратенички места и постоење на 

т.н. вонпарламентарна опозиција.

Како резултат на тоа, ваквата нова 

конфигурација го попречи капацитетот за 

парламентарен надзор за предлог-закони и 

реформи од суштинско значење во напорите 

за антикорупција. Одлуките за именување 

на Високата државна ревизија, измените кон 

Законот за мандатот на Високиот инспектор 

за контрола и пријавување имотна состојба и 

друго законодавство од суштинско значење во 

борбата против корупцијата беа усвоени само 

со поедноставени постапки и без премногу 

дискусија.³
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Исто така, ваквата екстремна мерка преземена 

од страна на опозицијата укажа на уште еден 

суштински фактор - оној на силната извршна 

власт. Со уставните измени од 2008 година 

беше извршено влијание врз механизмите на 

спреги и кочници (checksandbalances), беше 

понуден поголем простор за премиерот да 

го контролира парламентарното мнозинство 

употребувајќи го изгласувањето доверба - со 

чијшто неуспех би се распуштил Парламентот 

и беше дозволено просто мнозинство за избор 

на Претседателот на Републиката, институција 

чијашто независност овозможи некои од 

инструментите на спреги и кочници.4

Партиската кохезија која постои во 

Парламентот во комбинација со нарушување 

на системот на спреги и кочници води кон 

промовирање на партиските интереси, 

со тоа ограничувајќи ја контролата на 

парламентарниот мандат врз извршната власт. 

Така, општо земено, на тврдењата за корупција 

обелоденети од опозицијата често се гледа низ 

призмата на дебата на политичката партија 

или како средство да се „нападнат“ одредени 

поединечни пратеници.  

Покрај тоа, ако сакаме надзорот да биде 

делотворен, од суштинско значење е 

довербата на јавноста во Парламентот. Во 

овој поглед, албанскиот Парламент општо се 

перципира како дел од проблемот на корупција, 

и покрај носењето Кодекс на однесување и 

пријавувањето на имотната состојба од страна 

на пратениците и напорите да се подобри 

информирањето на граѓаните. Најновите 

податоци за перцепцијата на јавноста 

покажуваат дека Парламентот и политичките 

партии се оценети меѓу институциите во 

Албанија со најслаба доверба кај граѓаните. 

Соодветно, довербата на јавноста во 

Парламентот е (28,4%) и во политичките 

партии (22,5%).5
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Додека присуството на надзорни механизми 

е неопходно, тие не се доволни во отсуство на 

политичка волја да бидат корисни поради тоа 

што ова е „концепт кој стои на крстосницата 

меѓу политиката и јавните политики 

вовлекувајќи ги повеќето политички партии во 

процесот на носење политики“.6 Деловникот за 

работа на албанскиот Парламент обезбедува 

широка палета надзорни механизми кои може 

да бидат употребувани за разоткривање и 

ослабување на можностите за корупција. 

Притоа, некои од надзорните механизми 

вклучуваат: поднесување прашања или барања 

за информации, интерпелации; предлози за 

дебата, предлози за недоверба, предлози за 

изгласување доверба, седници за расправа, 

комисии за испитување итн.7



8 Европска комисија, Извештај за Албанија за 2019, Брисел, 29 мај 2019, https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf стр. 4.
9 Интервју со поранешен пратеник од Законодавниот дом VI, 24. 8. 2020.
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Податоците покажуваат дека прашањата 

и расправите се најмногу употребуваните 

механизми за парламентарен надзор. Другите 

механизми за надзор остануваат општо земено 

потпросечно употребувани.8 Како претпоставка, 

постојаните комисии го чинат главниот пат 

низ кој може да се спроведе делотворен 

законодавен надзор против корупцијата. 

Меѓудругото, тие имаат мандат да носат закони, 

да одржуваат расправи, да спроведуваат 

посети на лице место, да комуницираат со 

граѓани и чинители итн. Во оваа рамка еден 

Парламентарен надзор врз антикорупцијата во Албанија: Решение или дел од проблемот?

Податоци собрани од авторот. Извор на податоците: Албански парламент, 

https://www.parlament.al/RaporteStatistika?statusId=1

Бр. Вид надзорен 

механизам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Интерпелации
6 11 4 2 3 5 

2. Прашања/ 
Барања за 
информации

30 66 73 73 57 175

3. Расправи на 
постојани 
комисии

64 63 57 60 42 86 

4. Извештаи на 
независни 
институции 

7 16 15 18 13 21

5. Предлог за 
дебата 1 1 0 0 1 2 

6. Комисија за 
испитување 1 6 2 4  0 1 

од предизвиците, забележан од поранешен 

пратеник како предизвик во спроведувањето 

на овие механизми, е ограничениот и навремен 

пристап до официјални информации и 

покрај тоа што постои закон за правото на 

пристап до информации. И покрај одредбите 

од законот, ниту една административна 

мерка не е преземена да се одговори на овој 

проблем. Исто така, не постојат одредби за 

да се одговори во случаите кога владини 

претставници не се придржуваат до алатките за 

парламентарен надзор.9



Во моментов има осум постојани комисии, 

една ад хок комисија и седум поткомисии. 

Ниту една од овие комисии не се занимава 

исклучиво со антикорупција. Борбата против 

корупција се смета како прашање кое се 

јавува како заеднички предмет на постоечките 

комисии. Најпроактивни комисии за прашања 

поврзани со антикорупцијата се Комисијата 

за правни прашања, јавната администрација 

и човекови права и Комисијата за економија 

и финансии, иако со ограничени резултати во 

разоткривањето корупција.

Понатаму, и покрај тоа што имаат законски 

одредби, пратениците не треба да гледаат 

на надзорот само како на процедурална 

парламентарна активност. Антикорупцијата 

треба да биде експлицитно од висок приоритет 

на агендата на парламентарниот надзор.10

Во многу случаи, активноста на комисијата за 

испитување за тврдења за корупција или други 

прекршоци е суспендирана или со неа не се 

испорачуваат конкретни наоди по кои може 

понатаму да дејствува обвинителството. На 

ваквите слабости може да се одговори преку 

формирање поткомисија за антикорупција со 

која ќе претседава опозицијата, на која ќе ѝ биде 

дадена поголема застапеност од спектарот 

на опозицијата и која ќе биде добро опремена 

со помошен персонал. Исто така, нејзините 

извештаи треба да бидат обврзувачки за 

понатамошна истрага од SPAK.11

Политизацијата на парламентарните процеси 

создава малку простор за опозицијата и 

пратениците да спроведуваат делотворен 

надзор. По откажувањето на пратеничките 

мандати на опозициските партии, се чини дека 

делотворноста на постојаните комисии за 

разоткривање корупција е намалена. Причината 

за ова може да биде што новата парламентарна 

опозиција се соочува со недостиг од потребните 

капацитети и знаење да спроведе надзор 

исто како што се соочува со недостиг од јавна 

легитимност. Во овој поглед, парламентарната 

активност во Албанија има усвоено 

„помарионетски“ пристап со кој ги одобрува 

иницијативите на извршната власт. 

Институции за 
надворешен надзор: 
недостиг од „здружен“ 
надзор
_

За разлика од голем број од земјите од 

Западен Балкан, Албанија нема независна 

специјализирана антикорупциска агенција. 

Антикорупциската структура е сочинета од многу 

институции кои работат независно една од 

друга. Извршната гранка, преку Националниот 

координатор за борба против корупција, под 

Министерството за правда, има мандат за 

10 Интервју со Ерида Шкендај, извршен директор, Хелсиншки комитет на Албанија, 25. 8. 2020.
11 Интервју со поранешен пратеник од Законодавниот дом VI, 24. 8. 2020.
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спречување и задачи за подигнување на 

свеста. Понатаму, со тековната реформа во 

правосудството беше формирано специјално 

обвинителство (SPAK) и суд против корупција.

Постојните независни институции за 

надворешен надзор кои се занимаваат со 

антикорупција често се соочуваат со двојно 

оптоварување, како што се доделување 

дополнителни области за надгледување 

и човекови и буџетски ограничувања. Во 

одредени случаи дури и нивната независност 

е доведена во прашање. Главните независни 

институции за надворешен надзор одговорни 

за антикорупција се Врховната ревизорска 

институција (ВРИ) и Високиот инспекторат за 

пријавување и ревизија на имотната состојба и 

судир на интереси (HIDAACI). Двете институции 

поднесуваат извештај до Парламентот, имаат 

овластување да поведуваат истраги и имаат 

свој независен буџет одобрен од Парламентот. 

Исто така, од 2006 година, HIDAACI има задача 

да го надледува спроведувањето на Законот за 

заштита на свиркачите.

Парламентот ги надгледува нивните годишни 

извештаи, поканува нивни претставници на 

расправи за важни прашања и има формирано 

служба за следење која ги следи препораките 

издадени од Парламентот до институции 

за надворешен надзор. Досега, постапката 

на поднесување извештаи се смета како 

површна, со само маргинално внимание кое се 

посветува на нивните наоди.12 Покрај тоа, 

постои недостиг од системска консултација 

со граѓанското општество за работата и 

посебните извештаи на институциите за 

надворешен надзор.1³

Исто така, неодамнешните податоци 

покажуваат дека албанските граѓани 

изјавуваат поголема доверба во 

делотворноста на ВРИ во поглед на барање 

отчетност од Владата со (63,7%).14 Во повеќе 

случаи, ВРИ има подигнато црвен картон во 

своите ревизорски извештаи за т.н. јавни-

приватни партнерства (ЈПП), кои се „вон 

контрола на државата“ и се чини дека не 

е преземено никакво дејство од страна на 

Парламентот.15 Во овој поглед, институциите 

за надворешен надзор не успеваат во 

проактивно проследување на случаите во 

обвинителството и на суд.16

Се разбира дека од суштинско значење 

е јакнењето на правосудниот систем со 

цел да се осигура дека корумпираните се 

предмет на прогон и се осудени. Во оваа 

смисла, Парламентот не треба само да ги 

здружи силите и да ги искористи наодите 

кои резултираат од активностите на 

суштинските институции за надворешен 

надзор. Исто така, Парламентот треба 

понатаму да ги поддржи овие институции 

за да промовира превенција и да обезбеди 

докази за понатамошните обвиненија.

12 Интервју со поранешен пратеник од Законодавниот дом VI, 24. 8. 2020.
1³ Интервју со ЕридаШкендај, извршен директор, Хелсиншки комитет на Албанија, 25. 8. 2020.
14 Vrugtman, L., Bino, B. (2020) OpinionPoll 2019: TrustinGovernance. Тирана, Албанија: Институт за демократија и 
медијација, стр. 55, https://idmalbania.org/download/7379/
15 Exit. „Државна Врховна ревизорска институција: Gov’tCookedtheBooks, ConcessionsOutofControl“, 22 октомври 
2019 https://exit.al/en/2019/10/22/supreme-state-audit-institution-government-cooked-the-books-concessions-out-of-
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Во два збора
_

Албанските парламентарни процеси укажуваат 

дека самото присуство на опширни механизми 

за надзор не е доволно поради недостигот 

од делотворно спроведување и влијание на 

овие механизми во сузбивањето корупција. 

Контекстуалните фактори, вклучително и 

динамиката на политичките партии, доминацијата 

на извршната власт и довербата на јавноста се 

критични варијабли при анализа на потенцијалот 

на парламентарниот надзор за сузбивање 

корупција. Постоењето силна извршна власт и 

високата поларизираност на парламентарната 

активност не се погодни за делотворен надзор.  

Парламентот мора да развие конструктивен 

пристап за подобро приспособување на 

интересите на политичките партии наспроти 

јавниот интерес. Исто така, за да се подобри 

довербата на јавноста, Парламентот мора да ја 

зголеми директната комуникација со граѓаните, да 

ја зајакне соработката со граѓанските организации 

и транспарентноста на своите активности. 

Во поглед на механизмите за внатрешен 

законодавен надзор, нивната употреба 

и делотворност остануваат ограничени 

во сузбивањето корупција. Затоа, овие 

механизми мораат да бидат обврзувачки 

за владините претставници. Понатаму, 

може да се земе предвид да се оформи 

специјализирана поткомисија со силен 

мандат за антикорупција под водство на 

опозицијата.  

Во однос на институциите за надворешен 

надзор, Парламентот треба проактивно да 

остварува координација и да ги користи 

информациите и доказите обезбедени 

од овие институции за подобар одговор 

на антикорупциските напори. Исто така, 

институциите за надворешен надзор треба 

да бидат опремени со поголеми ресурси за 

спроведување на своите задачи во борбата 

против корупција. 
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Информација за 
проектот
_

Информација за ИДСЦС
_

Антикорупциски разговори во Парламентот е 

проект насочен кон зајакнување на надзорната 

улога на пратениците во областа на борбата 

против корупцијата. Проектот е финансиран од 

Националната фондација за демократија од САД.

ИДСЦС е тинк тенк организација која го 

истражува развојот на доброто управување, 

владеењето на правото и европските 

интеграции на Северна Македонија. Мисијата 

на ИДСЦС е да помогне во граѓанската 

вклученост при носењето одлуки и да ја зајакне 

партиципативната политичка култура. Преку 

зајакнување на слободарските вредности, 

ИДСЦС придонесува за соживот помеѓу 

различностите.

Контакт	податоци	за	ИДСЦС

_
Адреса: ул. Мирослав Крлежа

бр. 52/1 /2, 1000 Скопје

Тел. бр./ факс: +389 2 3094 760 ,

електронска пошта: contact@idscs.org.mk



Линк
_

Ова	издание	е	електронски	достапно	на:

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

парламентарен-надзор-врз-антикорупц-2/

Информација за авторот
_

Бесјана	Кучи	работи како проектен 

координатор и истражувач при Институтот 

за демократија и медијација (IDM) во области 

поврзани со транспарентност на јавните 

институции и антикорупциски политики.
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