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Mbikëqyrja parlamentare  mbi  Agjencinë për 

parandalimin e korrupsionit dhe koordinimin 

në luftën  kundër korrupsionit (në tekstin e 

mëposhtëm - Agjencia) u vendos në  trajtën 

e një organi specifik parlamentar, i quajtur -  

Komisioni për zgjedhjet dhe mbikëqyrjen e punës 

së  Agjencisë për parandalimin e korrupsionit 

dhe koordinimin në luftën  kundër korrupsionit 

(Komisioni). Komisioni  përbëhet nga deputetë, më 

saktë anëtarë që vijnë nga të dy shtëpitë ligjvënëse 

dhe dy përfaqësues nga komuniteti akademik 

dhe një anëtar nga sektori joqeveritar. Përpara se 

të shqyrtojmë rolin dhe pozicionin e Komisionit 

dhe sesi kryhet mbikëqyrja parlamentare , është 

e rëndësishme që të nënvizohet se Agjencia  për 

luftën kundër korrupsionit  në B&H deri diku  

ka  kompetenca të kufizuara, që kryesisht kanë 

të bëjnë me aktivitetet koordinuese që lidhen 

me politikat parandaluese. Agjencia është e 

autorizuar për hartimin e Strategjisë  për luftën 

kundër korrupsionit,  por në aspektin e krijimit të 

politikave publike. Njëkohësisht, kompetencat 

e tjera kryesisht kanë të bëjnë me shkëmbimin 

e informacioneve me organe të tjera dhe për 

koordinimin e aktiviteteve mes institucioneve 

publike të lidhura me parandalimin e korrupsionit.¹

Krahas këtyre kompetenca të ashtuquajtura 

jorigoroze, Agjencia ka  kompetencë për mbrojtjen 

e personave që denoncojnë korrupsionin, por një 

gjë e tillë ka të bëjë ekskluzivisht me personat që 

janë të punësuar në institucionet e Bosnjës dhe 

Hercegovinës. Agjencia është e autorizuar që t’iu 

japë statusin e sinjalizuesve të mbrojtur këtyre 

personave dhe të eliminojë veprimet e dëmshme  

që ndërmerren kundër tyre, duke dhënë udhëzime.² 

Sidoqoftë, sipas të dhënave në dispozicion, Agjencia  

rrallë i vë në jetë këto kompetenca për mbrojtjen 

e sinjalizuesve  Ligji për mbrojtjen e personave që 

denoncojnë korrupsionin  në institucionet e B&H  

është në fuqi që në vitin 2014 dhe sipas të dhënave 

që nga fundviti i 2017³ ,  , janë evidentuar vetëm 16 

kërkesa për dhënien e statusit të sinjalizuesit deri në 

atë moment. Tre personave iu është miratuar statusi 

i sinjalizuesit të mbrojtur. Përpara se të shqyrtojmë 

mbikëqyrjen parlamentare  dhe shtrirjen e tij, duhet 

të kemi parasysh se në praktikë  Agjencia  kryesisht 

nuk  shkon përtej kompetencave të saj “jorigoroze”, 

e për rrjedhojë  pjesa më e madhe e opinionit është 

e mendimit se Agjencia nuk luan ndonjë rol të 

rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit dhe 

penalizmin e tij, dhe se  Agjencia arrin madje të 

shmangë zbatimin e kompetencave të përcaktuara.

Mbikёqyrja	parlamentare	
mbi	Agjencinё	pёr	luftёn	
kundёr	korrupsionit	nё	
Bosnje	dhe	Hercegovinё	–	
shtrirja	dhe	pёrvojat	
_

Bekgraundi – kompetencat “jorigoroze” tё 
Agjencisё pёr parandalimin e korrupsionit dhe 
koordinimin nё luftёn  kundёr korrupsionit  

¹ Neni  10. LIGJI PËR AGJENCINË  PËR PARADALIMIN E KORRUPSIONIT DHE KOORDINIMIN E  LUFTËS  KUNDËR 
KORRUPSIONIT   („Fletorja zyrtare e B&H, nr .  103/2009 dhe 58/2013)
² Për më shumë informacione : LIGJI PËR MBROJTJEN E PERSONAVE QË DENONCOJNË KORRUPSIONIN NË 
INSTITUCIONET E BOSNJËS DHE HERCEGOVINËS (Fletorja zyrtare e B&H, nr . 100/2013)
³  “Bosnia and Herzegovina: whistleblowing and distrust of institutions”, Uglesha Vukoviq https://www.balcanicaucaso.org/
eng/Areas/Bosnia-Herzegovina/Bosnia-and-Herzegovina-whistleblowing-and-distrust-of-institutions-184416



4 Neni 18. LIGJI PWR AGJENCINW  PWR PARADALIMIN E KORRUPSIONIT DHEKOORDINIMIN E  LUFTWS  KUNDWR 
KORRUPSIONIT   („Fletorja zyrtare e B&H, nr . 103/2009 dhe 58/2013)
5 https://www.parlament.ba/committee/read/19 (e aksesueshme më : 24/08/2020)
6 https://www.frontslobode.ba/vijesti/politika/85455/dragan-andelic-imenovan-za-zamjenika-direktora-agencije-za-
prevenciju-korupcije (e aksesueshme më: 23/08/2020)
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Сfarё mbikёqyr Komisioni?

Kompetencat е e Komisionit mundet të ndahen 

në dy komponentë kryesorë: 1) mbikëqyrja  

mbi punën  e Agjencisë dhe 2) pjesëmarrje në 

emërimin dhe shkarkimin e drejtuesve të Agjencisë 

(Komisioni  jep propozimin, ndërsa Kuvendi 

parlamentar e merr vendimin final).4 Të dhënat, të 

disponueshme në uebfaqen zyrtare të Kuvendit 

parlamentar5 tregojnë se Komisioni zakonisht 

mblidhet 4 deri në 5 herë në vit, ndërsa mbledhja e 

fundit u zhvillua në mesin e vitit  2018. Komisioni 

zakonisht e shqyrton zgjedhjen e kandidatëve 

për drejtues të Agjencisë , ose raportin vjetor 

për punën e Agjencisë. Asnjëra prej praktikave 

nuk konfirmon se Agjencia ka zhvilluar seanca 

tematike për çështje specifike që lidhen me 

punën e   Agjencisë. Nga ana tjetër është e saktë 

se korniza ligjore nuk i lejon Komisionit  që të 

ndërhyjë në punën e përditshme të  Agjencisë ose 

që të ketë  akses në raste specifike, për shembull, 

rastet me sinjalizuesit (denoncuesit). Sidoqoftë, 

Komisioni mundet të  jetë lëndë kontestuese 

për mungesën e kushtimit të vëmendjes ndaj 

mënyrës sesi punon Agjencia. Në vitin 2016, 

Komisioni u vendos në qendër të interesit publik 

qëkur propozoi Dragan Anxheliqin si zëvendës 

drejtor të  Agjencisë, domethënë një person 

ndaj të cilit kishte një padi penale për korrupsion 

dhe keqpërdorim të kompetencave zyrtare6. Për 

një periudhë të shkurtër, kur Anxheliqi dorëzoi 

dorëheqjen nga pozicioni i zëvendës drejtorit të 

Agjencisë për parandalimin e korrupsionit dhe 

koordinimin e  luftës  kundër korrupsionit  , ai u 

emërua në pozicionin e ushtruesit të detyrës – 

drejtor ekzekutiv i ndërmarrjes publike „Miniera 

dhe termocentrali  (M dhe TEC) Gacko“. Ligji për 

konfliktin e interesave e përshkruan qartë se 

funksionarët e zgjedhur, bartës të funksioneve 

ekzekutive dhe këshilltarëve, gjatë periudhës 

së ushtrimit të funksionit publik dhe gjashtë 

muaj pas përfundimit të atij mandati nuk mund 

të jenë anëtarë të bordeve drejtuese, bordeve   

mbikëqyrëse, kuvendit, drejtues, por as nuk 

mundet të punojnë si persona  të autorizuar 

në suaza të ndërmarrjeve  publike. Është 

interesant fakti se gjatë periudhës së mandatit 

të tij, si zëvendës drejtor i Agjencisë, Anxheliq 

ishte anëtar i Komisionit për vendimmarrje pas 

konfliktit të interesave, kështu që ai me siguri që 

ka qenë i vetëdijshëm se kalimi i tij në pozicionin 

e anëtarit të bordit drejtues të ndërmarrjes 

publike përbën shkelje të ligjit që e ka  vënë në 

zbatim disa kohë më parë.  

Me këtë rast konfirmohet trendi i humbjes së 

besimit tek institucionet që duhet të luftojnë 

kundër korrupsionit. Rasti merret si shembull ose 

dëshmi se krahas të gjithave garancive ligjore 

dhe pengesave, ende vazhdojnë që të ndodhin 

në mënyrë të rregullt emërime politike. Mes të 

tjerash, opinioni kërkonte të dinte se cili është 

qëllimi i mbikëqyrjes mbi punën e Agjencisë, të 

cilën e ushtron  Komisioni, nëse kandidati cilësitë 

morale e të tjera të së cilit janë konfirmuar nga   

Komisioni, është gjendur vetë mes një konflikti 

interesash, sapo dha dorëheqjen. Në çdo rast, 

shoqëria civile dhe opinioni në përgjithësi kanë 

paralajmëruar edhe më përpara për biografinë e 

tij kontroverse. 
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7 https://www.parlament.ba/session/SessionDetails?id=3312 (e aksesueshme më: 08/09/20)
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Cfarё duhet tё pёrmirёsohet?

TPërbërja  e Komisionit mori lëvdata për shkak të 

përfshirjes se përfaqësuesve të sferës akademike 

dhe shoqërisë civile. Sipas Rregullores së punës 

së Komisionit, seancat mundet të përcaktohen me 

propozimin e kryetarit të Komisionit   dhe zëvendësit 

të tij ose me propozimin e minimum një të tretës 

së anëtarëve të Komisionit. Kjo do të thotë se edhe 

deputetët, përfaqësuesit e sferës akademike dhe 

të shoqërisë civile po ashtu mund të përcaktojnë 

zhvillimin e një seance.  Kuorumi për punën e 

përbëhet nga pesë anëtarë, ndërsa vendimet merren 

me shumicë të thjeshtë. Sidoqoftë, një gjë nuk është 

e përcaktuar ligjërisht  për momentin, dhe do të ishte 

e mirëseardhur, që të vendoset kushti për minimum 

Roli i Komisionit   ose  mbikëqyrja e tij 

parlamentare ishin më prominente në pjesën që 

lidhet me zgjedhjen e drejtorit ose të zëvendës 

drejtorit të   Agjencisë, për shkak se Komisioni  

është i obliguar që të përpilojë, definojë dhe të 

shpallë konkurs publik e më pas edhe ta zbatojë. 

Komisioni  është përgjegjës edhe për shqyrtimin 

dhe evalvimin  e aplikimeve të paraqitura, kryen 

intervista me kandidatët dhe e harton rang-listën , 

si edhe sugjerimin për Kuvendin parlamentar, i cili 

e bën edhe emërimin final. Komisioni  i shqyrtoi 

ndryshimet në Ligjin për  Agjencinë, duke përfshirë 

këtu edhe ndryshimet në Ligjin për mbrojtjen e 

sinjalizuesve7 . Sidoqoftë, opinioni asnjëherë nuk u 

vu në dijeni për propozimet e Komisionit.  

Mbikёqyrja	parlamentare	mbi	Agjencinё	pёr	luftёn	kundёr	korrupsionit	nё	
Bosnje	dhe	Hercegovinё	–	shtrirja	dhe	pёrvojat

një votë nga ana e anëtarëve të jashtëm në 

kornizat e shumicës për të marrë një vendim. 

Në këtë mënyrë, deputetët nuk do të kishin 

mundësi që të merrnin vetë vendime, dhe as që 

do të mund të mbivotonin anëtarët e jashtëm, 

me çka edhe pesha e anëtarëve të jashtëm në 

punën e organit mbikëqyrës do të konsolidohej 

së tepërmi.     

Bosnja dhe Hercegovina ka një strukturë shumë 

komplekse kushtetuese,  e shoqëruar njëlloj 

edhe me një kornizë institucionale komplekse. 

Mbikëqyrja parlamentare e vendosur mbi 

Agjencinë, e specializuar për luftën kundër 

korrupsionit përmes  organit special, përbën 

zbatimin më direkt të direktivës së përcaktuar 

me ligj se Agjencia  është një organ i pavarur, 

përgjegjës për punën e saj përpara Parlamentit.  

Kontrollin që e ushtron Komisioni më së miri 

figurohet në pjesëmarrjen e saj për zgjedhjen  

dhe emërimin e drejtuesve të Agjencisë (me disa 

anomali të vërejtura në kuadrin e këtij procesi), 

ndërsa puna e Agjencisë nuk konsiderohej e 

nevojshme. Seancat e Komisionit   duhet të 

zhvillohen pak më shpesh me debate mbi tema 

të ndryshme, me qëllim që të definohen si 

mbikëqyrje parlamentare. Do të kish sugjeruar 

që të përmirësohen disa dispozita që kanë të 

bëjnë me zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit 

nga shoqëria civile dhe sfera akademike, në 

mënyrë që të sigurohen zgjedhje transparente e 

anëtarëve të pavarur mbi bazën e kompetencave 

dhe arritjeve të tyre.



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
_

Link-u	pёr	publikimin:

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

parlamentare-mbi-agjencine-per-luften-kunder-

korrupsionit-ne-bosnje-dhe-hercegovine-shtrirja-dhe-

pervojat/
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Uglesha	Vukoviq është hulumtuese në 

Transparensi Internejshënëll në B&H, në suaza 

të projektit Qendra për përfaqësimin dhe këshilla 

juridike (AdvocacyandLegalAdviceCentre - ALAC), 

qëllimi parësor i së cilës është sigurimi i një ndihme 

juridike falas dhe mbështetje për sinjalizuesit 

(informatorët) , viktimat dhe /ose dëshmitarët e 

korrupsionit. Është i përfshirë në mënyrë aktive në 

ideimin dhe përgatitjen e fushatave me shtrirje të 

gjerë për përfaqësimin, që lidhen me aksesin tek 

informacionet, reformat në administratën publike, 

lëndë të së drejtës penale, mediave dhe lirive të 

njeriut. Sferat e tij të interesit përfshijnë lirinë e 

informimit , kornizën ligjore antikorrupsion, mbrojtjen 

e sinjalizuesve , lirinë e shoqërimit, etj.  

Pёrvoja	relative	e	punёs		:	

• Bashkautore e publikimit  

“RegionalCooperationinthewesternBalkans: 

OptionsfortheInterplayofNeighborlyRelationsand 

EU Accessionupto 2025” („Bashkëpunimi rajonal në 

Ballkanin perëndimor : Opsionet për lojën në raportet 

ndërfqinjësore dhe afrimin me BE deri në vitin 2025“) – 

TRAIN StrategicForesight Project (2018) https://dgap.

org/en/think-tank/publications/dgapanalyse-compact/

regional-cooperation-westernbalkans 

• Bashkautore e publikimit 

“BestPracticesinDetectingandSanctioningCorruption” 

(„Praktikat më të mira në zbulimin dhe sanksionimin 

e korrupsionit “)(Transparensi Internejshënëll Bosnja 

dhe Hercegovina, Transparensi Internejshënëll 

Republika e Çekisë , 2014) http://ti-bih.org/wp-content/

uploads/2014/12/BEST-PRACTICES-IN-DETECTING-

AND-SANCTIONINGCORRUPTION-2014.pdf 

• Bashkëhulumtuese  në kuadër të projektit  

“PublicAdministrationReformMonitoring – PARM” 

(„Ndjekja e reformave në administratën publike 

“) , zbatuar nga Transparensi Internejshënëll në 

B&H (përgjegjëse për përgatitjen e raporteve për 

ndjekjen e sferave të transparencës, integritetit dhe 

llogaridhënies)  https://ti-bih.org/projekti/monitoring-

reforme-javne-uprave-parm/?lang=en)
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