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Politikat dhe narracioni kundër korrupsionit po zënë 

një vend gjitnjë e më të madh në agjendat e qeverive 

në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Korrupsioni është 

një nga shqetësimet kryesore të qytetarëve që 

ndikon në cilësinë e jetës së tyre. Maqedonia e Veriut 

është një nga vendet me sfida serioze në luftën 

kundër korrupsionit, qeveria e së cilës, pavarësisht 

nga efekti përfundimtar, ka bërë përpjekje të forta 

për të adresuar këtë fenomen. Ky studim i shkurtër i 

politikave publike synon të shqyrtojë mekanizmat me 

të cilët lufta kundër korrupsionit nga e fragmentuar 

fiton elemente të një politike të centralizuar të 

koordinuar nga Kryeministri dhe zëvendësit e tij dhe 

sesi kjo ndikon mbi mekanizmat për mbikëqyrje nga 

ana e Kuvendit.

Lufta kundër korrupsionit bëhet prioritet kryesor në 

demokratizimin e Ballkanit. Qytetarët në rajon kanë 

zvogëluar pranimin e korrupsionit, si dhe mosbesimin 

ndaj suksesit të politikave anti-korrupsion.¹ Kjo 

e bën korrupsionin tregues kryesor mbi të cilin 

qytetarët ndërtojnë besimin tek institucionet 

dhe formojnë mendimin e tyre në zgjedhje. Për 

shembull, korrupsioni ishte një nga temat kryesore 

në zgjedhjet parlamentare të Malit të Zi, të cilat 

rezultuan me rënien e qeverisjes shumëvjeçare të 

Millo Gjukanoviq. Çështjet në lidhje me korrupsionin 

e lartë në vend krijuan një narracion të ri që krijoi 

mjedis mjaft të pafavorshëm për qeverinë e 

mëparshme dhe pozicionoi opozitën e fragmentuar 

të arrijë ndryshim historik të pushtetit. Në Kosovë, 

narracioni kundër korrupsionit ka rezultuar më i 

fuqishëm se diskursi i pasluftës dhe i larguan elitat 

e pasluftës nga pushteti, duke krijuar një shpresë 

të re se çështjet për qeverisje të mirë do të jenë në 

më lart në agjendë dhe se do të kontribuojnë për një 

jetë më të mirë për qytetarët. Në të gjitha vendet e 

tjera të Ballkanit Perëndimor skandalet e shpeshta 

të korrupsionit  gjithnjë e më tepër imponoheshin si 

temë prioritare, duke sinjalizuar ngopjen e qytetarëve 

me problemet me të cilat përballen. Qytetarët 

bëhen më të vetëdijshëm për efektet e përhapura të 

korrupsionit në rajon dhe sesi ai ndikon drejtpërdrejt 

në jetën e tyre. Për shembull, situata shqetësuese 

mjedisore në Ballkanin Perëndimor është gjithnjë 

e më e lidhur me korrupsionin. Këto zhvendosje 

shoqërore kontribuuan në mënyrë të pashmangshme 

në një mjedis në të cilin autoritetet duhej të tregonin 

se kishin të paktën një angazhim deklarativ dhe një 

ide se si do të pozicionohen në rrethanat e reja.

Maqedonia e Veriut nuk ishte përjashtim nga kjo 

tendencë e rritjes së interesit shoqëror për një luftë 

efektive kundër korrupsionit. Disa vjet më parë, në 

Maqedoninë e Veriut, skandalet e korrupsionit që 

publiku pa përmes bisedave të përgjuara të publikuara 

ishin një nga arsyet që ndryshuan marrëdhëniet e 

pushtetit dhe kontribuuan në ndryshimin e pushtetit 

në 2017. Shumë qytetarë, organizata të shoqërisë 

civile dhe vëzhgues ndërkombëtarë prisnin që qeveria 

e re të krijonte një mjedis që do të kapërcente këto 

kushte dhe do të mundësonte sundimin e ligjit, 

procedimin e skandaleve të mëdha të korrupsionit 

dhe që do të kontribuonte në uljen e korrupsionit. 

Një nga mjetet kryesore për realizimin e këtij procesi 

ishte zbatimi i reformave në institucionet kryesore 

të pushtetit ekzekutiv dhe sigurimi i kushteve për 

funksionimin e mirë të gjyqësorit. Ngadalë, por 

sigurisht se u ndërtua një bazë për narracion që 

megjithëse reformat janë thelbësore për procesin e 

integrimit evropian të vendit, në fund të ditës ato janë 

më të rëndësishme për cilësinë e jetës së qytetarëve 

të Maqedonisë. Pengesat në rrugën e Maqedonisë 

së Veriut drejt BE-së dhe metodologjia e re e 

pranimit i kanë dhënë prioritet reformave, por edhe 

performancat e prekshme në shtetin e së drejtës. 

Metodologjia e re e zhvendosi më tej vëmendjen 

në rëndësinë e reformave të brendshme, shumica 

e të cilave lidheshin drejtpërdrejt me luftën kundër 

korrupsionit.

¹ Ballkani Perëndimor 2020: Rreziqet e Kapjes së Shtetit dhe Reformat e Politikave. SELDI, prill, 2021. Në dispozicion në:  
<https://seldi.net/wp-content/uploads/2021/04/SELDI_Regional_Anti-corruption_Report_2020.pdf>
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Nga kompetencat e fragmentuara 
nё fokusin qendror 
_

Koordinimi i institucioneve qendrore në Maqedoninë 

e Veriut ka qenë gjithmonë një sfidë. Vendosja 

e prioriteteve është një nga arsyet kryesore që 

kontribuon që një temë e veçantë të shqyrtohet 

në nivelin qendror. Në raportet vjetore të progresit, 

Komisioni Evropian zbulon sfida në koordinimin e 

politikave qeveritare në lidhje me mbivendosjen e 

kompetencave, por edhe nevojën për një koordinim 

të zgjeruar qendror dhe kontroll të cilësisë nga 

Sekretariati i Përgjithshëm. 

Menjëherë pas formimit të Qeverisë në gusht 

2020, qeveria filloi procesin e transformimit të 

angazhimeve parazgjedhore në përparësitë e 

Qeverisë dhe azhurnimi i aranzhimeve institucionale. 

Në kuadrin e përparësisë strategjike "Sundimi i ligjit, 

pavarësia e gjyqësorit, lufta e qëndrueshme dhe 

jo-selektive kundër krimit dhe korrupsionit me një 

transparencë të gjerë dhe të detyrueshme", Qeveria 

ndërmori aktivitete për të treguar se ajo në thelb 

është e interesuar në përmirësimin e situatës në këto 

zona. Një nga hapat kryesorë në këtë drejtim ishte 

vendosja e funksionit të ri të Zëvendës Kryeministrit 

të ngarkuar me luftën kundër korrupsionit dhe krimit, 

zhvillimin e qëndrueshëm dhe burimet njerëzore 

(KZKQ). Ky funksion i ri u krijua me qëllim të 

koordinimit horizontal të politikave anti-korrupsion në 

vend siç janë ndryshimet në Kodin Penal, përgatitja 

e sistemit për kontrollimin e origjinës së parave, 

monitorimi elektronik i rasteve që vijnë nga ankesat 

e korrupsionit dhe bashkëpunimin dhe monitorimin 

e punës së institucioneve kryesore anti-korrupsion.

Angazhimi strategjik dhe institucional për të luftuar 

korrupsionin shpejt u pasua nga miratimi i "Aksioni 

21" - Plani Kundër Korrupsionit² nga dhjetori i vitit 

2020. Plani parashikon 18 pika të ndërhyrjes në 

fusha të ndryshme anti-korrupsion. Disa nga masat 

parashikojnë gjithashtu ndryshime ligjore, të tilla si 

harmonizimi i legjislacionit në fushën e digjitalizimit 

si një mekanizëm anti-korrupsion, legjislacioni 

për menaxhimin dhe bordet mbikëqyrëse, si dhe 

ndryshime në ligjin për parandalimin e korrupsionit 

dhe konfliktit të interesit.

Përveç planit anti-korrupsion, në mars 2021, 

Zëvendës Kryeministri i ngarkuar me Çështjet 

Evropiane prezantoi "Agjendën: Evropa në Shtëpi"³ 

si një kornizë e përparësive të përqendruara në 

klasterin Themelet të parashikuar në metodologjinë 

e re të negociatave të Bashkimit Evropian. Ky plan 

paraqitet si një kornizë plotësuese e dokumenteve 

ekzistuese strategjike dhe planeve të veprimit, dhe 

një nga prioritetet është lufta kundër korrupsionit. 

Brenda kësaj fushe, janë parashikuar disa aktivitete 

dhe hapa me afate që parashikojnë përfshirjen e 

disa institucioneve nga ekzekutivi dhe gjyqësori, 

përfshirë KZKQ-në.

4

²  „Aksioni 21 - Plani për luftë kundër korrupsionit", Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, mars 2021. Në 
dispozicion në: <https://vlada.mk/sites/default/files/img/plan_za_borba_so_korupcija_-_akcija_21.pdf> 
³  „Agjenda: Evropa në shtëpi", Vazhdojmë me reformat dhe evropianizimin e Maqedonisë së Veriut. Sekretariati për 
Çështjet Evropiane, mars 2021. Në dispozicion në: <https://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/Brosura-Agenda-Evropa-
doma.pdf>
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Koordinimi si mundёsi 
dhe sfidё 
_

Planet qendrore kontribuojnë ndjeshëm në 

veprimin e koordinuar nga institucionet. Gjithashtu 

po krijohet një narrativë e re përmes së cilës puna 

e mëparshme e institucioneve dhe pritjet që ka 

publiku prej tyre, reflektohen përmes prizmit të 

luftës kundër korrupsionit. Kjo rrit interesin dhe 

përgjegjësinë e një numri institucionesh që tani nuk 

janë vetëm institucionet më të spikatura siç janë 

Komisioni Shtetëror për Luftimin e Korrupsionit, 

Enti Shtetëror për Revizion, Këshilli Inspektues 

dhe Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, 

por edhe një sërë institucionesh që tani synojnë 

të kontribuojnë në suksesin në luftimin e këtij 

fenomeni. Në të njëjtën kohë, përveç përfshirjes 

së disa institucioneve, gjithashtu po ndodh 

një centralizim paralel sepse po ndodh lidhja e 

drejtpërdrejt e këtyre planeve me suksesin ose 

dështimin në luftën kundër korrupsionit.  

Koordinimi i suksesshëm midis institucioneve 

do të jetë thelbësor për zbatimin e suksesshëm 

të këtyre planeve. Një nga pikat në planin anti-

korrupsion është forcimi i koordinimit dhe 

bashkëpunimit ndërinstitucional duke krijuar 

pika kontakti të shtatë institucioneve anti-

korrupsion. Ky segment i planit është një bazë 

e mirë për bashkërendimin e përmirësuar, por 

ende mungojnë disa institucione të tilla si Enti 

Shtetëror për Revizion, Komisioni për Mbrojtjen 

e Konkurrencës por nuk është parashikuar edhe 

roli koordinues me aktivitetet e legjislaturës.

Një funksion karakteristik i këtij centralizimi 

është se krijon shtresë të re për monitorimin 

dhe zbatimin në nivelin qendror e cila ndërlidhet 

në monitorimin e punës dhe suksesin e 

institucioneve individuale. Në kushtet e 

centralizimit të narracionit për luftën kundër 

korrupsionit në një nivel të lartë qeveritar, pyetja 

që lind në mënyrë të pashmangshme është se ku 

të vendoset përgjegjësia ose merita në zbatimin 

e planeve. A do të jenë Kryeministri, Zëvendës 

Kryeministrat, apo drejtuesit e institucioneve 

individuale nga veprimtaria e të cilave varet 

zbatimi i planeve. Përgjigja për këtë pyetje do të 

përcaktojë vlerën e shtuar të planeve.



Zbatimi i plotë i të dy planeve lidhet 

domosdoshmërisht me ndryshimet ligjore dhe 

mbështetjen nga deputetët. Kjo është arsyeja pse 

është e rëndësishme të vendoset një bashkëpunim 

i vazhdueshëm midis deputetëve dhe Qeverisë 

në mënyrë që të përfshihen deputetët në një 

fazë të hershme të hartimit të zgjidhjeve ligjore 

të parashikuara. Një proces i tillë do të rriste 

legjitimitetin e ndryshimeve, të cilat do të arrinin 

rezultate më të qëndrueshme. Edhe pse bëhet 

fjalë për plane të zbatuara nga Qeveria, duke pasur 

parasysh rolin kryesor të Kuvendit në zbatimin e 

pjesëve të caktuara të planit, është e rëndësishme 

të sigurohen mekanizma koordinimi midis zyrtarëve 

qeveritarë, palëve të interesit dhe komisioneve 

parlamentare. Ky bashkëpunim mund të ndryshojë 

nga komunikimi i rregullt më pak ambicioz, por 

gjithashtu mund të çojë në konsultime strukturore 

dhe specifikime të përbashkëta të masave, 

veçanërisht ato që parashikojnë ndryshime ligjore. 

Koordinimi i centralizuar i luftës kundër korrupsionit 

po ndryshon edhe qasjen e Kuvendit të Republikës 

së Maqedonisë së Veriut në drejtim të monitorimit 

të progresit në luftën kundër korrupsionit. Nga 

një fokus i njëkohshëm te më tepër institucione, 

monitorimi tani merr një dimension qendror, përmes 

monitorimit të drejtpërdrejtë të performancës së 

Kryetarit dhe zëvendës kryetarëve në Qeveri. Kjo i 

mundëson Kuvendit të ndjekë suksesin në luftën 

kundër korrupsionit në një nivel të ri, i cili deri më tani 

është shpërndarë përmes performancës individuale 

të disa institucioneve anti-korrupsion. Deputetët 

kanë mundësinë të përdorin sistematizimin e 

aktiviteteve të përfshira në plane si një kornizë për 

monitorimin dhe vlerësimin.

Kuvendi duhet të vlerësojë në mënyrë aktive dhe 

periodike zbatimin e aktiviteteve të ndryshme të 

planit. Pozicioni i theksuar qendror i përpjekjeve 

anti-korrupsion forcon rolin e dyfishtë raportues 

të institucioneve anti-korrupsion. Përveç faktit që 

disa prej tyre i japin llogari Kryetarit të Qeverisë 

për punën e tyre brenda planeve, aktiviteteve 

dhe afateve të planifikuara, ata gjithashtu janë 

përgjegjës dhe ndaj Kuvendit. Koordinimi midis 

qeverisë qendrore dhe Kuvendit është thelbësor 

për të përcaktuar bashkërisht nëse përmbushja 

e standardeve të parashikuara në plane do të 

konsiderohet si sukses nga anëtarët e Kuvendit.

Njё detyrё shtesё pёr 
Kuvendin? 
_
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Rezyme
_

Presioni i shtuar për rezultate të prekshme në luftën 

kundër korrupsionit ka krijuar dinamikë të re rajonale 

dhe ka ndryshuar përparësitë për qeveritë në rajonin e 

Ballkanit Perëndimor. Përballë pritjeve të qytetarëve si 

dhe fokusit të shtuar në sundimin e ligjit në procesin 

e negociatave me Bashkimin Evropian, Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut ka azhurnuar 

kornizën institucionale në mënyrë që t'i koordinojë 

më mirë politikat. Krijimi i një portofoli të veçantë të 

Zëvendës Kryetarit të Qeverisë i ngarkuar me luftimin e 

korrupsionit, si dhe njoftimi i dy planeve të veprimit për 

të luftuar korrupsionin kontribuuan në centralizimin 

dhe ngritjen e narracionit dhe performancës anti-

korrupsion në duart e Kryetarit të Qeverisë. Ky proces 

ka krijuar një kornizë të re të ndryshme nga imazhi i 

fragmentuar i institucioneve dhe aktiviteteve në të cilat 

është zhvilluar deri më tani lufta kundër korrupsionit. 

Ky proces pjesërisht transferon përgjegjësinë për 

suksesin në luftën kundër korrupsionit te Kryetari 

i Qeverisë dhe zëvendësit e tij. Megjithëse planet 

janë aktivitet qeveritar, prapëseprapë Kuvendi është 

segment kryesor në zbatimin e tyre dhe kërkon 

komunikim më të afërt dhe përfshirje më të hershme 

të deputetëve në hartimin e politikave zbatimi i të 

cilave varet nga ndryshimet ligjore. Nga aspekti i 

mbikëqyrjes Parlamentare, Kuvendi duhet të gjejë 

mënyrë për të rregulluar monitorimin e institucioneve 

anti-korrupsion në kushtet e aktiviteteve qendrore të 

koordinuara dhe nga ku do të kërkojë përgjegjësinë 

për zbatimin.



Informacione rreth 
projektit   
_

Informacion rreth autorit  
_

Bisedimet Kundër Korrupsionit në Kuvend është 

projekt që synon forcimin e rolit mbikëqyrës të 

deputetëve në luftën kundër korrupsionit. Projekti 

është financuar nga Fondacioni Nacional për 

Demokraci në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. IDSCS 

është think tenk organizatë, që hulumton zhvillimin e 

qeverisjes së mirë, sundimin e ligjit dhe integrimet 

evropiane të Maqedonisë së Veriut. IDSCS ka mision 

të ndihmojë përfshirjen qytetare në vendimmarrje 

dhe të forcojë kulturën politike participative. Përmes 

forcimit të vlerave liberale, IDSCS kontribuon në 

bashkëjetesën e diversiteteve.

Marko Pankovski është një Hulumtues i Lartë në 

Qendrën për Qeverisje të Mirë në Institutin Societas 

Civilis për Demokraci në Shkup dhe një Rethink.CEE 

bashkëpunëtor në German Marshall Fund of the 

United States (Fondi Marshall Gjerman i Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës).

Informacionet e kontaktit pёr IDSCS 

_
Adresa: rr. Mirosllav Krlezha nr. 52/1 / 2, 
1000 Shkup 
Tel. Nr. / Faks: +389 2 3094 760, 
e-mail: contact@idscs.org.mk
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