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PËRMBLEDHJE

K

ontrolli i operacioneve financiare të partive politike siguron përdorimin e ligjshëm
të parave të partive të marra nga kuotat e
anëtarësimit, donacionet dhe financimet publike. Transparenca dhe ligjshmëria në punë
duhet të sigurojnë që partitë të mos lejojnë
që financimet, veçanërisht ato private, të përdoren për të ndjekur interesa personale në
ushtrimin e pushtetit politik. Njëkohësisht,
kontrolli mbi financat i mundëson partisë që
të jetë përgjegjëse para anëtarëve dhe donatorëve të saj, por edhe të informojë votuesit në
kohën e duhur.
Në sistemet moderne partiake ekzistojnë
dy faza të kontrollit. Faza e parë është kontrolli i brendshëm dhe është në funksion të
parandalimit të brendshëm të shpërdorimeve
të mundshme. Aty ku funksionon në mënyrë
efektive dhe të pavarur, partitë politike përmirësojnë integritetin e tyre, dhe rrjedhimisht
rolin e tyre pozitiv në shoqëri. Në 20 vitet

e fundit në Evropë, kontrolli i brendshëm i
partive politike është bërë një pjesë e rëndësishme e përmirësimit të punës së tyre. Faza
e dytë është kontrolli i jashtëm, i cili në dy
dekadat e fundit ka qenë gjithashtu objekt
i reformave të mëdha në sistemet partiake.
Ai përfshin krijimin e organeve të posaçme
shtetërore, apo dhënien e kompetencave të
reja atyre ekzistuese, me qëllim që të ketë një
kontroll më thelbësor mbi punën e partive
politike. Në vendet evropiane ekzistojnë tre
lloje institucionesh që mbikëqyrin partitë: organe zgjedhore, të auditimit ose kundër korrupsionit. Studimet krahasuese nxjerrin në
pah dy shembuj - Mbretërinë e Bashkuar të
Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe
Letoninë, të cilat u kanë dhënë organeve të
tyre të kontrollit gamën më të gjerë të kompetencave, nga ekzaminimi deri te sanksionimi
dhe edukimi.

1

OBJEKTIVAT DHE DIMENSIONET
E KONTROLLIT TË FINANCAVE PARTIAKE

K

ontrolli mbi financimin e partive politike është i rëndësishëm për të siguruar
dy qëllime. Së pari, kontrolli siguron përputhshmërinë e punës së partive me rregulloret ligjore ekzistuese, e cila ofron pasqyrë
për financimin dhe eliminimin e financimeve
të paligjshme. Legjislacioni në shtetet siguron
transparencë të financimit privat dhe qasje në
interesat private të donatorëve, të cilët nëpërmjet donacioneve të tyre mund të ndikojnë
në ushtrimin e pushtetit, vendimmarrjen dhe
politikëbërjen publike. Kontrolli i operacioneve financiare të partive mundëson operacion
të përgjegjshëm me fondet e investuara nga
donatorët dhe anëtarët si pjesë e partive
politike.

2

Në këtë përmbledhje i referohemi dy dimensioneve të kontrollit. Së pari, veçojmë shembuj të mirë të kontrollit të brendshëm,
të cilët sigurojnë që vetë partitë politike, si
organizata, të ndërtojnë dhe të demonstrojnë
integritet në punën e tyre si një komponent
themelor i veprimit. Për më tepër, analizojmë
disa shembuj të suksesshëm të vendeve në të
cilat institucione të veçanta kryejnë kontroll
të jashtëm dhe mbrojnë interesat e shtetit
duke mundësuar operacione financiare ligjore, transparente dhe të përgjegjshme të
partive dhe duke informuar qytetarët për punën e partive.

PRAKTIKAT E MIRA TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM
TË FINANCAVE TË PARTIVE NË EVROPË

Z

hvillimi dhe miratimi i mekanizmave efektivë për mbikëqyrjen dhe kontrollin e operacioneve financiare të partive kontribuon në
besueshmërinë e tyre, që publiku të ketë më

shumë besim në punën e tyre dhe si pasojë të
fitojnë më tepër vota. Mekanizmi më i zakonshëm i kontrollit brendapartiak është detyrimi
i partive për të kryer kontabilitetin e tyre.1

Kontrolli i brendshëm i partive politike është një proces i gjerë që duhet të sigurojë që
partitë:

1
2
3

Të përdorin fondet e partisë në mënyrë të përshtatshme;

Të veprojnë në përputhje me rregulloret ligjore kombëtare; dhe
Të raportojnë financat e tyre në mënyrë të besueshme.

1

Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017).
„Political Party Funding Regulation in Europe, East and West:
A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Gjendet në: <https://cutt.ly/MF4nb7M>.
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Synimi i parë është që partitë të përdorin
fondet e tyre për qëllimet për të cilat janë të
dedikuara. Qëllimi i dytë përfshin detyrimin e
partive politike për të respektuar ligjet dhe
rregulloret kombëtare dhe për të harmonizuar aktet e tyre të brendshme me to. Kontrolli
financiar është i rëndësishëm për menaxhimin
efektiv financiar nëpërmjet vendosjes së kontabilitetit të detajuar, hapjes së llogarive bankare të dedikuara2 dhe caktimit të personave
për operacione dhe kontrolle financiare.   
Mbajtja e kontabilitetit të detajuar ndihmon në kontrollin e financave, menaxhimin e
tyre dhe parandalimin dhe zbulimin e mashtrimeve financiare. Llogaritë e posaçme bankare mundësojnë identifikimin e donatorëve
të partive dhe për të parë se kur partia do të

marrë një donacion mbi shumën e përcaktuar
me ligj. Transaksionet bankare sigurojnë përputhjen me rregulloret ligjore.  
Emërimi i një personi përgjegjës për
operacionet financiare dhe kontrollin e
partive politike në vende të caktuara është një
detyrim ligjor. I emëruari duhet të ketë njohuri
dhe integritet adekuat, pasi është përgjegjës
për shpenzimet e partisë politike, por edhe
për kontrollin e të ardhurave (sidomos nga
donacionet) të cilat duhet të përputhen me aktet ligjore kombëtare.  
Në vendet evropiane, kontrolli i brendshëm zakonisht ushtrohet nga organet më
të larta të partisë politike si Këshilli ekzekutiv dhe kryetari, varësisht nga struktura e
partisë.

S

hembuj të praktikave të mira janë marrë nga disa vende evropiane që kanë specifika në kontrollin e brendshëm të partive politike, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë
së Madhe dhe Irlandës së Veriut (Mbretëria e Bashkuar), Rumania, Letonia, Republika
Çeke dhe Spanja. Në Mbretërinë e Bashkuar, praktikë e mirë është vendosja e arkave
në të gjitha degët e partive dhe në nivel qendror të cilat mbajnë kontabilitet të detajuar. Ashtu si në Mbretërinë e Bashkuar, në Spanjë një person emërohet si drejtor
ekonomik dhe financiar i partisë, i cili është përgjegjës për kontabilitetin e partisë. Në
Letoni, organet mbikëqyrëse mund t’u ofrojnë trajnime partive politike mbi kontabilitetin në mënyrë që të kenë një menaxhim të unifikuar të financave dhe në përputhje
me rregulloret ligjore. Partitë politike çeke, sikurse edhe Republika e Maqedonisë
së Veriut, hapin llogari bankare të dedikuara për nevojat e fushatës zgjedhore, gjë që
mundëson monitorim më të lehtë të transaksioneve financiare.

Qëllimi i fundit i referohet aktiviteteve të porte të detajuara financiare që do të jenë
partive për të përgatitur dhe publikuar ra- në dispozicion të publikut.

N

2.1

MBRETËRIA E BASHKUAR E BRITANISË
SË MADHE DHE IRLANDËS SË VERIUT

ë Mbretërinë e Bashkuar, partive u kërkohet
të mbajnë kontabilitetin e tyre, ku në çdo
kohë duhet të sigurohen informacione të sakta
mbi gjendjen financiare të partisë për një periudhë të caktuar kohore. Komisioni Zgjedhor,
1

Llogaritë bankare të dedikuara përdoren më shpesh për
fondet e përdorura për financimin e fushatave politike gjatë
zgjedhjeve.
2

me iniciativën e vet ose me kërkesë të organeve të tjera shtetërore, mund të kryejë
kontrolle “në vend” për raste ose periudha kohore konkrete. Personi përgjegjës
për mbajtjen e kontabilitetit të partive është
arkëtari të cilin çdo parti është e detyruar ta
paraqet në momentin e regjistrimit. Partitë
zgjedhin arkëtarë në nivel të partisë qën3
3

drore dhe individualisht për çdo degë partie e cila mbahet si njësi kontabiliteti më vete.3
Legjislacioni i shteteve ku organizimi i
partive përfshin një këshill qendror dhe degë
rajonale parashikon një shkallë të ndryshme
të centralizimit të kontrollit të brendshëm. Në
Mbretërinë e Bashkuar, detyrimi për regjistri-

2.2

N

RUMANIA

dryshe nga Mbretëria e Bashkuar në Rumani, sistemi i raportimit tek autoritetet
kompetente është i centralizuar. Pra, degët
lokale të partive politike kanë detyrimin
të mbajnë kontabilitetin e tyre dhe periodikisht t’u dorëzojnë raporte organeve
qendrore. Në nivel të degës lokale dhe në
nivel qendror, partitë caktojnë përfaqësuesit
e tyre financiarë të cilët janë përgjegjës për
mbajtjen e kontabilitetit. Përfaqësuesi financiar i partisë në nivel qendror mbikëqyr punën
12

Legislation.gov.uk, Political parties, Elections and Referendums Act 2000. Gjendet në: <https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2000/41/section/41>.
4
Arkëtarët e degëve vendore të partive politike i paraqesin
raportet e tyre financiare Komisionit Zgjedhor vetëm në rastet
kur të ardhurat ose shpenzimet e asaj njësie e kalojnë shumën
prej 25.000 £.
3

4

min e dokumenteve kontabël është pjesërisht i decentralizuar, me çka arkëtarët janë
përgjegjës për regjistrimin dhe raportimin
e degëve të tyre para autoritetit kompetent,4
ndërsa evidentimi dhe raportimi i shpenzimeve të partisë gjatë cikleve zgjedhore bie nën
detyrimet e arkëtarit në nivel qendror.5

e përfaqësuesve financiarë të degëve lokale,
krijon një raport të unifikuar nga gjetjet e të
gjitha degëve lokale dhe ia dorëzon organeve kompetente. Përfaqësues financiarë të
partive politike mund të emërohen vetëm
personat fizikë të cilët janë kontabilistë të
certifikuar ose zyra kontabiliteti. Në rast të
emërimit të një personi që nuk ka arsimin dhe
përvojën e duhur, partitë duhet të lidhin një
marrëveshje për ndihmë eksperte me kontabilistë të certifikuar ose zyra kontabiliteti.6
12

Legislation.gov.uk, Political parties, Elections and Referendums Act 2000. Gjendet në: <https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2000/41/section/41>.
6
EuroPAM, legislation, Law No. 334/2006 on the Financing
of the Activity of Political Parties and Electoral Campaigns,
amended 2015. Gjendet në: <https://cutt.ly/fF4mXUv>.
5
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2.3

LETONIA

artitë politike në Letoni janë të detyruara
të mbajnë kontabilitetin e tyre i cili duhet
të tregojë qartë të gjitha transaksionet financiare të partisë në një mënyrë që mundëson një
rishikim të plotë dhe të qartë nga autoritetet
kompetente të gjendjes financiare të partive
në çdo kohë. Për të mbajtur kontabilitetin
e tyre, partitë mund të caktojnë një person
kompetent në parti ose të punësojnë bashkë-

K

2.4

REPUBLIKA ÇEKE

ontrolli dhe mbikëqyrja e punës së partive
politike në Republikën Çeke është pjesë
e punës së rregullt edhe gjatë fushatave
zgjedhore. Partitë mbajnë kontabilitetin e
brendshëm. Degët lokale të partisë janë të
pavarura në punën e tyre dhe organizata
qendrore nuk ka shumë kontroll mbi punën

T

2.5

e tyre. Partitë gjatë fushatës zgjedhore duhet
të hapin llogari bankare të dedikuara (të
pavarura nga llogaritë për funksionim të
rregullt) të cilat përdoren vetëm për fushatë,
njëkohësisht në faqet e tyre të internetit të
publikojnë të dhëna për të ardhurat dhe
shpenzimet e fushatës.8

SPANJË

ë dhënat dhe detyrimet e raportimit të
partive politike në Spanjë janë të paraqitura në detaje në Ligjin për Financimin e Partive
Politike. Legjislacioni përfshin detyrimin për
vendosjen e kontrolleve të brendshme financiare dhe përgatitjen e raporteve të detajuara
financiare të partive në të gjitha nivelet (lokale dhe qendrore). Palët duhet të caktojnë një person me njohuri dhe integritet,
përgjegjës për menaxhimin ekonomik dhe
financiar të partisë.. Në të njëjtën kohë, partitë duhet të hapin llogari bankare të veçanta
(llogari të veçantë bankare për fondet që marrin nga anëtarët dhe një tjetër për donacione
të tjera private) dhe llogari bankare të veçanta
për fushatat zgjedhore. Kontabiliteti i deta1

Legislation of the Republic of Latvia, Law on Accounting.
Gjendet në: <https://likumi.lv/ta/en/en/id/66460>.
7

punëtorë të jashtëm, ndërsa përgjegjësia përfundimtare për dokumentet e kontabilitetit
bie mbi organin drejtues, përkatësisht Këshillin Ekzekutiv të partisë.7 Gjithashtu në Letoni,
organet mbikëqyrëse mund të ofrojnë kurse
trajnimi dhe tematike për partitë politike
dhe nëpunësit financiarë në fushën e kontabilitetit.

juar, librat kontabël, informacioni i detajuar
dhe regjistrimet e donacioneve të marra janë
të detyrueshme për partitë9.
Shkurtimisht, kontrolli i brendshëm financiar është faza në të cilën vetë partitë
politike bëhen subjekte me integritetit. Pasi
që nuk mbështeten vetëm në “kërcënimin”
e një sanksioni të jashtëm, por në mbajtjen e
përgjegjshme të operacioneve financiare të
partisë e cila bëhet pjesë dhe parim i punës,
sukseset në kontrollin e brendshëm janë një
hap
i rëndësishëm në ruajtjen e transparencës
12
dhe llogaridhënies së partive politike.

Vymětal, Petr. (2017). „ Political Parties and Political campaign rules in the Czech Republic“. Transparency international. Gjendet në: <https://cutt.ly/QF4Qkd7>.
9
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights.
(2017). „Opinion on laws regulating on laws regulating the
funding of political parties in Spain“. Gjendet në: <https://
www.osce.org/files/f/documents/d/7/356416.pdf>.
8
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PRAKTIKAT E MIRA NË KONTROLLIN E JASHTËM
TË FINANCAVE TË PARTIVE NË EVROPË

K

ontrolli i jashtëm është një mjet që duhet të
sigurojë që partitë në punën e tyre financiare t’u përmbahen ligjeve dhe akteve nënligjore përkatëse. Qëllimi i kontrollit të jashtëm
është të sigurojë që puna e partive politike të
jetë transparente, që donatorët privatë të mos
imponojnë interesat e tyre private dhe që informacioni për aktivitetet financiare të partisë
të jetë publik. Në të njëjtën kohë, kontrolli i
jashtëm konfirmon se financimi shtetëror i
partive është shpenzuar me dedikim.
Në vendet evropiane ekzistojnë disa lloje
institucionesh që kontrollojnë operacionet

financiare të partive politike. Së pari, janë organet politike, si për shembull në Gjermani,
ku kontrolli ushtrohet nga zyra e Kryetarit të
Kuvendit. Trendi i organeve politike po braktiset dhe vendet gjithnjë e më shumë po vendosin organe të pavarura, të përzgjedhura sipas
meritës - një standard i rekomanduar nga Zyra
e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe
të Drejtat e Njeriut (ODIHR). Organet tipike
me këtë detyrë janë komisionet zgjedhore,
komisionet kundër korrupsionit dhe agjencitë
apo institucionet e auditimit.

Institucionet kontrolluese dallojnë sipas gamës të kompetencave. Kështu,
institucionet mund të kenë kompetenca hetimore, të kërkojnë dhe verifikojnë
dokumente, të sanksionojnë dhe të krijojnë rregulla.10 Më konkretisht, organet e
kontrollit mund të:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ekzaminojnë në vend;
Auditojnë fushatat e referendumit;
Marrin raporte nga palët e treta që mund t’i njoftojnë ata për shkelje të mundshme;
Kryejnë seanca dëgjimore (sipas rastit ose në konsultim me persona të jashtëm
dhe ekspertë);
Fillojnë një proces gjyqësor;
Fillojnë procedura disiplinore, krahas rregullave që tashmë rregullojnë dhe
sanksionojnë punën e partive;
Detyrojnë palët që të përmbushin disa detyrime sipas akteve nënligjore të organeve
të kontrollit; dhe
Kenë një rol parandalues përmes edukimit dhe trajnimit për partitë dhe palët e
tjera të interesit11.

Përnga gama e kompetencave, veçohen organet mbikëqyrëse të Letonisë dhe Mbretërisë
së Bashkuar, ndërsa në shumicën e vendeve të
12
tjera këto organe kanë më pak ose vetëm një
Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017).
„Political Party Funding Regulation in Europe, East and West:
A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Gjendet në: < https://cutt.ly/BF4WpBK>.
11
Ibid.
10

6
6

kompetencë - vendosjen e akteve nënligjore si
të detyrueshme për partitë (p.sh. Gjermania
dhe Franca). Kjo nuk do të thotë që nuk ushtrohen kompetenca të tjera, por që institucionet e tjera janë përgjegjëse, për shembull, për
hetimin dhe fillimin e rasteve, apo për edukimin.

Byroja Letoneze Kundër Korrupsionit12
ka të gjitha kompetencat e lartpërmendura
dhe shpesh përmendet si një institucion i suksesshëm i kontrollit të jashtëm mbi operacionet financiare të partive politike. Byroja është
një organ i pavarur i mbikëqyrur nga kabineti qeveritar, dhe drejtori zgjidhet nga
parlamenti letonez.13 Që nga themelimi deri
në vitin 2018, ata kanë zbuluar mbi 120 raste
të financimit të paligjshëm të partive politike,
kanë konstatuar mbi 300 shkelje dhe më tej në
procese gjyqësore kanë kontribuar në mbylljen e 10 partive politike.14
Mundësia për të vendosur rregullat dhe
shpjegimet e veta si të detyrueshme për
partitë politike dhe për të vendosur dënime
konsiderohet një tregues i rëndësishëm i
fuqisë dhe suksesit të institucionit. Përveç
shembullit të Letonisë, Komisioni Zgjedhor i
Mbretërisë së Bashkuar përmendet si rast
pozitiv. Ai është gjithashtu një organ i pavarur, anëtarët e të cilit zgjidhen nga dhoma e
poshtme e parlamentit.15 Ai mban regjistrin
e gjobave të lëshuara me pasqyrë të detajuar të kundërvajtjeve, arsyen dhe masën
e gjobës.16 Ndryshe nga Letonia, Komisioni
Zgjedhor i Mbretërisë së Bashkuar nuk mund
të iniciojë çështje gjyqësore dhe kjo u lihet organeve të tjera.
Dënimet për veprime të parregullta
janë forma më e zakonshme e sanksionit
që ekziston në legjislacionin evropian në
lidhje me operacionet financiare të partive
politike. Gjobat më të larta ekzistojnë në Itali
dhe mund të arrijnë deri në gjysmë milioni
euro.17 Pezullimi i fondeve shtetërore është

forma e dytë më e zakonshme e sanksionit dhe
konsiderohet më e efektshme, që do të thotë
se në praktikë është më i zbatueshëm se sa
sanksionet penale.18
Gama e gjerë e kompetencave për të kontrolluar financimin e partive politike duket se
rezulton në shembuj të suksesshëm në Evropë.
Mundësia e kontrolleve, ndëshkimeve dhe
mbulimit të palëve të treta që mund të kontrollohen dhe kanë detyrime ndaj institucionit tregon rezultate pozitive në kontekstet politike të Letonisë dhe Mbretërisë së
Bashkuar. Në vendet e tjera, përmbushja e të
gjitha aspekteve të kontrollit i është lënë bashkëpunimit ndërinstitucional dhe mbështetet
në kapacitetet e institucioneve të tjera. Prandaj, shtetet kujdesen që institucionet kyçe për
kontrollin e punës së partive, e veçanërisht
gjyqësori, vazhdimisht të përmirësojnë njohuritë e tyre për financimin e partive politike.
Sipas hulumtimeve krahasuese të temës,
zbatimi i rregullave, në aspektin e dënimit
dhe disiplinës ka efekt të kufizuar,19 sidomos
kur institucionet kompetente për kontroll
të brendshëm nuk kanë mundësi të zhvillojnë procedura disiplinore apo të përfaqësojnë rastet para gjykatave. Shembuj të tillë janë
veçanërisht të dukshëm kur organet e auditimit janë përgjegjës për kontrollin e jashtëm,
por nuk mund të nisin procedurat ligjore për
shkak të natyrës së punës së tyre. Prandaj, rezultati në raste të tilla i lihet integritetit dhe
kapacitetit të institucioneve të tjera me të cilat
ato kanë kompetenca të ngjashme, por dhe demokracisë dhe kulturës së llogaridhënies në
vendet.
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
PËR MASA DHE POLITIKA

ontrolli i brendshëm është një tregues
i rëndësishëm i profesionalizmit dhe
demokracisë partiake. Kultura partiake që
promovon llogaridhënien ndaj anëtarëve,
vendos mekanizma të pavarur dhe efektivë
të kontrollit të brendshëm dhe krijon besim
te anëtarësia dhe publiku. Prandaj, kontrolli i
brendshëm i suksesshëm prodhon integritet
të qëndrueshëm si pjesë e qenësishme e
punës së partisë.
Shembuj të mirë të kontrollit të brendshëm,
si Lituania dhe Mbretëria e Bashkuar, janë
gjithashtu shembuj të suksesit në sistemin e
kontrollit të jashtëm. Suksesi buron nga një
debat gjithëpërfshirës kombëtar mbi menaxhimin e përgjegjshëm të partive politike - një
debat që rezulton në reforma që adresojnë
si strukturën e partive që duhet të sigurojnë
llogaridhënie ashtu edhe sistemin e kontrollit
të jashtëm.
Këta dy shembuj dalin nga sistemet në të
cilat kompetencat e organeve të kontrollit
janë të centralizuara në një organ. Suksesi
qëndron edhe në faktin se këto organe kanë
kompetenca të shtuara për dënime disiplinore
apo kundërvajtëse apo kompetenca më të
mëdha për përfaqësimin e rasteve para institucioneve gjyqësore.
Megjithatë, për disa sisteme, një centralizim
i tillë mund të jetë i papërshtatshëm, veçanër-

isht në një situatë të integritetit të ulët institucional, ku edhe ekziston rreziku që i gjithë
sistemi i kontrollit të mbetet joefektiv. Prandaj, në ato raste suksesi i sistemit të kontrollit
duhet të matet përmes bashkëpunimit ndërinstitucional dhe kapacitetit të institucioneve që
punojnë në tre objektivat e kontrollit: ekzaminimi, sanksionimi dhe edukimi për parandalim.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme për
debatin mbi kontrollin e operacioneve financiare dhe transparencën financiare të partive
në Maqedoninë e Veriut. Hasen vështirësi në
përkthimin e gjetjeve të Entit Shtetëror të Auditimit (ESSH) në procese konkrete të sistemit
gjyqësor ndaj shkelësve në parti. Ato raste që
kanë arritur në atë fazë shumë vështirë lëvizin
drejt zgjidhjes, ndërsa për një pjesë të madhe
të të gjeturave të ESSH-së nuk veprohet. Duke
pasur parasysh masivitetin e reformës së
nevojshme në sistemin gjyqësor, është e nevojshme të bëhet një veprim kundërvajtësor
më efikas, i cili tani për tani është më shumë
i orientuar drejt zgjedhjeve, sesa drejt funksionimit të rregullt financiar të partive. Duke
qenë se Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) ka kompetenca
kundërvajtëse, është e nevojshme që një pjesë
e kontrollit që tani po e bën ESSH-ja të kthehet
në kompetencat e KSHPK-së.

1

Më shumë informacion mund të gjeni në përmbledhjen e
politikave të kësaj serie me titull “A iniciojnë raportet e kontrollit shtetëror sanksione proporcionale dhe efektive për
parregullsitë?” nga autorja Ana Pavlovska-Daneva.
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