РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

METODOLOGJIA
PËR KONTROLLIN ANTIKORRUPSION TË LEGJISLACIONIT
1. Baza ligjore
Kontrolli antikorrupsion i legjislacionit (KAL), si një mekanizëm parandalues kyç
antikorrupsion që zbatohet në shumë vende, është një nga masat e prioritetit 1–Sundimi i
ligjit dhe drejtësisë – Politikat dhe legjislacioni antikorrupsion, të parapara me Planin e
Veprimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, në pajtim me listën e prioriteteve
urgjente reformuese për Republikën e Maqedonisë të paraqitur nga Komisioni Evropian.
Gjithashtu, realizimi i kontrollit antikorrupsion të legjislacionit është

një detyrim nga

Strategjia për Evropën Juglindore 2020, në përputhje me masën kryesore O.1 të segmentit
antikorrupsion.
Përpilimi dhe miratimi i metodologjisë për kontrollin antikorrupsion të legjislacionit
(në tekstin e mëtejmë: metodologjia) paraqet realizimin ose funksionalizimin e njërës prej
kompetencave të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (në tekstin e
mëtejmë: KSHPK-ja), të paraparë me nenin 17, pika 2, të Ligjit për parandalimin e
korrupsionit dhe konfliktin e interesave, që përcakton kompetencën e Komisionit Shtetëror
për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK-së) të zbatojë kontrollin antikorrupsion të ligjeve,
akteve nënligjore dhe akteve tjera të përgjithshme, në pajtim me metodologjinë e miratuar
nga vetë KSHPK-ja.1
Qëllimi i kësaj metodologjie është zbatimi i drejtpërdrejtë, efikas dhe efektiv i kësaj
kompetence që i takon KSHPK-së si organ kompetent për fushën për të cilën është themeluar
dhe synon të realizojë shqyrtimin dhe vlerësimin e formës dhe përmbajtjes së rregulloreve që

1

Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, Gazeta Zyrtare e RM-së,
nr.12 datë 19 janar 2019, e shtunë
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janë në përgatitje e sipër ose të cilat tashmë janë miratuar, si dhe të detektojë dhe të
parandalojë rreziqet për korrupsion të mundshëm dhe konflikt interesi si rezultat i zbatimit të
ligjeve, akteve nënligjore dhe akteve të tjera të përgjithshme.
Në kontekst të kësaj kompetence ligjore të përcaktuar me ligj, me procedurë të
posaçme, me angazhim, përkushtim dhe ekspertizë të veçantë, KSHPK-ja deklarohet për të
gjitha propozim-tekstet ligjore në përpilim e sipër që i dorëzohen Komisionit për mendim,
duke kontribuar kështu për ballafaqimin e menjëhershëm të të gjitha pikave delikate
eventuale dhe rrezikut për korrupsion në normat juridike.
Për përcaktimin dhe rregullimin e mëtejmë të kësaj kompetence të KPSHK-së duhet
të merret parasysh udhëzimin për bashkëpunim mes Komisionit Shtetëror për Parandalimin e
Korrupsionit dhe organeve të administratës shtetërore, ndërmarrjeve publike, institucioneve
shtetërore dhe subjekteve të tjera juridike që disponojnë kapital shtetëror, të cilin Qeveria e
Republikës së Maqedonisë së Veriut e miratoi në vitin 2006 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë”, nr.81/2004 dhe 135/2006), ku neni 8 parashikon që brenda kornizës së
bashkëpunimit, kur organet e administratës shtetërore përgatisin projekte ose ndryshime
ligjore me të cilat definohen marrëdhënie të caktuara dhe në to ka çështje me rëndësi për
parandalimin e korrupsionit, ato projekte duhet të dorëzohen për konsultë te KSHPK-ja.
Përveç kontrollit të projektligjeve të reja, KSHPK-ja tregon një qasje proaktive për
nevojën e azhurnimit të legjislacionit nga aspekti i politikës antikorrupsion, duke njohur
nevojën për ndërhyrje në ligje dhe akte nënligjore në kuadër të maasave dhe aktiviteteve të
programit shtetëror, si një dokument strategjik antikorrupsion i hartuar nga Komisioni
Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe i miratuar nga Kuvendi. Pjesëmarrja aktive e
KSHPK-së për përgatitjen e legjislacionit të ri antikorrupsion manifestohet gjithashtu përmes
pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë në grupet e punës, të formuara në ministritë përkatëse dhe në
debatet publike mbi projektligjet. KSHPK-ja realizon një veprimtari të tillë madje edhe në
fazën fillestare, duke ngritur çështjet që duhet të trajtohen dhe duke zbatuar dispozita dhe
vendime në lidhje me parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, dhe me këtë
kontribuon për formësimin profesional të legjislacionit në këtë fushë. Të dhënat për numrin
dhe përmbledhjen e ligjeve për të cilat Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit
ka dhënë një mendim, ndërsa puna e përgjithshme e këtij institucioni në niveli rregullator
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është përfshirë në raportet vjetore për punën e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e
Korrupsionit.
Përgatitja dhe miratimi i metodologjisë për kontrollin antikorrupsion të projektligjeve
të hartuara, si dhe mundësia e rishikimit dhe dhënies së mendimeve për ligje që tashmë janë
miratuar që të vlerësohet zbatimi i tyra praktik dhe përshtatjet e nevojshme, të gjitha këto do
të rrisin efikasitetin e zbatimit të ligjit dhe do të minimizojnë rreziqet për korrupsion dhe
konflikt interesi nga legjislacioni i shqyrtuar.

2. Qëllimi i metodologjisë
Qëllimi i hartimit dhe miratimit të metodologjisë për kontroll antikorrupsion të
legjislacionit është të miratojë rregulla të qarta dhe të arsyeshme të cilat zvogëlojnë
kompetencat diskrecionale dhe zbrazëtirat e tyre ligjore që lënë hapësirë për paraqitje
korrupsioni gjatë zbatimit të tyre në praktikë.
Njëkohësisht qëllimi i kësaj metodologjie poashtu është:
-

të definojë procesin e kontrollit antikorrupsion të legjislacionit dhe rezultatet nga pro-

cesi i zbatimit;
-

të përcaktojë përfshirjen ose lëndët e kontrollit antikorrupsion;

-

të përcaktojë dhe të definojë rreziqet për korrupsion;

-

të saktësojë përmbajtjen e raportit;

-

të përcaktojë organizimin dhe menaxhimin e procesit;

-

të përcaktojë detyrat dhe përgjegjësitë e secilit pjesëmarrës në proces.

3. Struktura e metodologjisë
Metodologjia përbëhet nga katër pjesë kryesore:
- Procesi i zbatimit të kontrollit antikorrupsion të legjislacionit;
- Korniza e zbatimit të kontrollit antikorrupsion të legjislacionit;
- Përshkrimi i “rreziqeve ligjore për korrupsion”;

Адреса: ул. Даме Груев бр.1, 1000 Скопје - Република Северна Македонија
Adresa: rr. Dame Gruev nr.1, 1000 Shkup - Republika e Maqedonisë së Veriut
email: contact@dksk.org.mk
тел/tel: +389 2 3248 930
https://www.dksk.mk

3

- Parimet për kontrollin antikorrupsion efektiv të legjislacionit.

3.1 Procesi i zbatimit të kontrollit antikorrupsion të legjislacionit
3.1.1 Definicioni
Kontrolli antikorrupsion i legjislacionit është analiza dhe vlerësimi i formës dhe
përmbajtjes së rregulloreve (ligje, akte nënligjore dhe akte të tjera të përgjithshme), që janë
në përgatitje e sipër ose që tashmë janë përgatitur, për zbatimin e tyre praktik,
përputhshmërinë dhe përmirësimin të tyre për të detektuar, për të parandaluar dhe për të
minimizuar rreziqet e mundësisë për korrupsion dhe konflikt interesi, si rezultat i zbatimit të
ligjeve në fjalë.
3.1.2 Përfshirja
Si rregull, kontrolli i rrezikut për korrupsion kryhet mbi të gjitha ligjet, aktet
nënligjore dhe aktet e tjera të përgjithshme. Te këto raste inspektimi duhet të përfshijë
komentet për përmbajtjen e shqyrtuar.
Kontrolli antikorrupsion i legjislacionit duhet të përfshijë sa më shumë ligje, akte
nënligjore dhe akte të tjera të përgjithshme. Në këtë mënyrë jo vetëm që do të eliminohen
rreziqet edhe në ato fusha që zakonisht nuk konsiderohen të rrezikshme e që mund të jenë
akoma subjekt korrupsioni, por gjithashtu, si një rregull e përgjithshme për të ardhmen, do të
promovohet fryma e përpilimit cilësor të ligjeve, akteve nënligjore dhe akteve të tjera të
përgjithshme. Shtrirja e gjerë e kontrollit antikorrupsion përfshin ligje, akte nënligjore dhe
akte të tjera të përgjithshme në hartim e sipër ose që tashmë janë në fuqi, të miratuara me
procedurë legjislative të rregullt ose me procedurë të shkurtuar.
Kontrolli antikorrupsion nuk do të përfshijë ligjet për të cilat propozohet miratim me
procedurë urgjente, ligjet për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ligjet që
harmonizojnë terminologjinë me ligjet e tjera, projektbuxhetin e Republikës së Maqedonisë
dhe Ligjin për realizimin e buxhetit të Republikës së Maqedonisë.
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3.1.3 Përzgjedhja prioritare e ligjeve, akteve nënligjore dhe akteve të tjera të përgjithshme
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, si një organ qendror për
kryerjen e kontrollit antikorrupsion të legjislacionit, do të përfshijë në proces të gjithë
projektligjet dhe propozimligjet dhe ligjet e përcaktuara si prioritet, si dhe disa akte
nënligjore dhe akte të tjera të përgjithshme që çdo vit do të përfshihen taksativisht në planin
vjetor për kryerjen e kontrollit antikorrupsion të legjislacionit.
Me programin e punës të KSHPK-së për vitin rrjedhës përcaktohen dhe planifikohen
të gjitha aktivitetet në lidhje me zbatimin e kontrollit antikorrupsion të legjislacionit.
KSHPK-ja miraton planin e saj vjetor për zbatimin e kontrollit antikorrupsion të
legjislacionit, si dhe një plan kohor të veçantë për zbatimin e kontrollit antikorrupsion të
legjislacioni për projektligjet e paraqitura, propozimet legjislative dhe ligjet që tashmë janë
miratuar.
Lidhur me kontrollin antikorrupsion të akteve nënligjore, duke u bazuar te kriteret
prioritare të përcaktuara paraprakisht, KSHPK-ja do të vendosë se cilat akte nënligjore do të
inspektohen brenda një viti dhe ato do të përfshihen në planin vjetor dhe planin e posaçëm:
plani dhe korniza kohore e zbatimit të kontrollit antikorrupsion të legjislacionit. KSHPK-ja
gjithashtu ruan të drejtën diskrete që gjatë vitit të kontrollojë edhe akte nënligjore që nuk janë
të përfshira në planin vjetor.
Si institucion përgjegjës për kontrollin antikorrupsion të legjislacionit, kryesisht për
ligjet në fazën e përpilimi, KSHPK-ja duhet të jetë në kontakt të vazhdueshëm me ministritë
kompetente që paraqesin propozime për miratimin e ligjeve dhe përgatisin projektligje dhe
propozime legjislative për të cilat propozues kompetent është Qeveria e Republikës së
Maqedonisë. Po ashtu KSHPK-ja duhet të informohet në kohë për iniciativat dhe projektet e
mundshme për hartimin e legjislacionit të ri ose ndryshimeve të ligjeve ekzistuese nga një
propozues tjetër i autorizuar i ligjeve.
Në lidhje me ligjet tashmë të miratuara dhe për zbatimin e procesit të kontrollit
antikorrupsion të legjislacionit, KSHPK-ja ruan të drejtën diskrete të zgjedhë ligjet me
prioritet për shqyrtimin e tyre urgjent. Prandaj KSHPK-ja mund të reagojë ndaj çdo dyshimi
ekzistues në lidhje me ligjet tashmë të miratuara, të cilat në vetvete dhe gjatë zbatimit të tyre
bartin rrezik për mundësi korrupsioni ose konflikt interesi.
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KSHPK-ja do të zgjedhë dhe do t'i japë prioritet legjislacionit bazuar në kritere të
përbashkëta ose do të trajtojë raste individuale. Kriteret e përgjithshme kanë të bëjnë me
sferat ligjore dhe sektorët që zakonisht janë të ndjeshëm ndaj korrupsionit; ligjet që
përmbajnë mekanizma të ndjeshëm ndaj korrupsionit (sigurimi i subvencioneve, dhënia e
licencave dhe lejeve, mbledhja e obligimeve vjetore, tatimimeve), pavarësisht nëse sfera
ligjore në fjalë ka rrezik korrupsioni; sferat me nivele të larta korrupsioni të vërejtur ose real
sipas hulumtimeve kombëtare dhe ndërkombëtare; sferat e identifikuara me rrezik të lartë në
planet nacionale të veprimit antikorrupsion dhe dokumentet strategjike, të cilave u është
dhënë prioritet për reforma. Rastet individuale kanë të bëjnë me informacione ose raporte nga
mediat ose shoqëria civile apo paraqiten nga organet e tjera kompetente në lidhje me rreziqet
për korrupsion të mundshëm dhe konflikt interesi në dispozita të caktuara ligjore ose në një
fushë të veçantë ligjore; informacionet mbi një projektligj që është subjekt lobimi të fuqishëm
nga grupet e interesit etj.
Për qëllimet e zbatimit të kontrollit antikorrupsion dhe dhënies prioritet ligjeve
tashmë në fuqi, KSHPK-ja do të përpilojë plane të kontrollit antikorrupsion, të cilat do të
zgjedhin dhe do të përfshijnë legjislacionin që do të kontrollohet për një periudhë të caktuar
kohore.
3.1.4 Fazat e procesit legjislativ për zbatimin e kontrollit antikorrupsion të legjislacionit
Në përputhje me Rregulloren e punës të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, në
faqet e tyre të internetit dhe në Regjistrin Unik Elektronik të Rregulloreve, ministritë
përkatëse shpallin propozime për miratimin e ligjeve, projektligjeve dhe propozimeve
legjislative, përveç projektligjeve, miratimi i të cilave propozohet të realizohet me procedurë
urgjente. Përveç kësaj, secila palë e interesuar mund të paraqesë mendimet, komentet dhe
propozimet e saj në Regjistrin Unik Elektronik të Rregulloreve në lidhje me propozimligjet,
projektligjet dhe propozimet legjislative në afat prej 10 ditëve nga publikimi i tyre, e më pas
ministria kompetente përgatit dhe publikon raportin lidhur me komentet e pranuara.
Në përputhje me këtë metodologji, ministritë kompetente duhet të paraqesin
propozimet e publikuara për miratimin e ligjeve, projektligjeve dhe propozimeve legjislative
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para se të dorëzohen te KSHPK-ja për mendim ose për shqyrtimin e formës dhe përmbajtjes
së tyre, me qëllim që të zbulojnë, të parandalojnë dhe të minimizojnë rreziqet e mundësive
për korrupsion dhe konflikt interesi që dalin nga zbatimi i ligjeve në fjalë.
Çdo shqyrtim i jashtëm zakonisht fillon kur teksti i një projektligji/propozimi
legjislativ vihet publikisht në dispozicion ose publikohet dhe detyrimisht i dorëzohet
KSHPK-së. Kjo mundëson që komentet dhe rekomandimet e kontrollit antikorrupsion të
përgatiten në një fazë të hershme të procesit legjislativ, kur për një projektligj ka akoma punë
shtesë për të bërë.
Kur ka interes të veçantë, gjatë shqyrtimit të legjislacionit në lidhje me korrupsionin
dhe konfliktin e

interesit dhe në vijë me këtë metodologji, si ekspertë për kontrollin

antikorrupsion të legjislacionit, përfaqësuesit e KSHPK-së duhet të përfshihen dhe të marrin
pjesë në grupin e punës për hartimin e ligjit, ashtu që të shmangen që në fillim të gjitha
rreziqet e korrupsionit të mundshëm dhe konfliktit të interesit.
3.1.5 Hapat në procesit e kontrollit antikorrupsion të legjislacionit
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsioni zbaton pesë hapa gjatë kryerjes
së kontrollit të formës dhe përmbajtjes së legjislacionit për qëllimet e kontrollit dhe
eliminimit të të gjitha rreziqeve që mund të sjellin korrupsion ose konflikt interesi:


Hulumton dhe mbledh materiale;



Identifikon rreziqe ligjore për korrupsion dhe konflikt interesi;



Jep mendime me rekomandime për mënyrën si të shmangen ose të zbuten rreziqet për
korrupsion ose konflikt interesi;



Përgatit raportin dhe e dorëzon atë;



Mbikëqyr në mënyrë të vazhdueshme harmonizimin me rekomandimet.
Të gjithë hapat e procesit të kontrollit antikorrupsion të legjislacionit do të jenë pjesë

përbërëse dhe do të përfshihen në raportin për kontrollin e kryer antikorrupsion, të përgatitur
dhe të miratuar nga KSHPK-ja.
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Raporti i kontrollit përbëhet nga tri pjesë: të dhëna kryesore, analiza dhe komente me
rekomandime. Të dhënat kryesore përfshijnë një ligj të caktuar dhe objektivat e tij. Kjo pjesë
e raportit të kontrollit antikorrupsion mund të përfshijë referenca për dokumente të tjera dhe
sqarime shtesë të ligjeve. Krahas kësaj, si burim informacioni mund të përdoren: përmbajtja e
projektligjit/propozimit legjislativ në shqyrtim, sqarime shtesë, ligje të tjera në lidhje me
projektligjin në shqyrtim, praktika gjyqësore në një fushë të caktuar, dokumente dhe
recensione të ndryshme që hedhin vështrim mbi ligjet për çështjen në fjalë, standardet
ndërkombëtare dhe udhëzimet në fusha të caktuara të ligjit, raportet nga hulumtimi i kryer
mbi korrupsionin në fusha të caktuara, raportet e auditimit, shkrimet në media, analizat,
konsultimet me ekspertët, kontaktet dhe diskutimet me palët e interesit që zbatojnë ligje të
tilla. Analiza u referohet rreziqeve ligjore për korrupsion, i cili kryesisht manifestohet rreth
dy kategorive kryesore strukturale: paqartësisë dhe mangësive ligjore ose zbrazëtirave në
kontekstin e parandalimit. Komentet së bashku me rekomandimet duhet të ofrojnë formulime
alternative të ligjit, për të treguar nëse dhe si mund të zbutet rreziku i korrupsionit ose
konfliktit të interesit. Komentet dhe rekomandimet e siguruara në këtë mënyrë duhet të
pranohen ose, nëse refuzohen, kjo duhet të shpjegohet hollësisht.
Duhet të ketë një plan kohor të standardizuar për përgatitjen e raporteve të kontrollit
antikorrupsion të legjislacionit, sidomos për ligjet që janë në hartim e sipër dhe duhet të
miratohen, në mënyrë që të shmanget rrënimi i procesit legjislativ. Për më tepër, duhet të
merret në konsideratë numri i projektligjeve/propozimeve legjislative që do të dorëzohen dhe
koha

e

mjaftueshme

që

kërkohet

nga KSHPK-ja

për të shqyrtuar

tekstin e

projektligjit/propozimit legjislativ e për të ofruar ekspertizën e saj në parandalimin e
korrupsionit ose konfliktit të interesit. Nga dita e pranimit të projektligjit/propozimit
legjislativ të dërguar nga ministritë përkatëse, KSHPK-ja shqyrton tekstin e ligjit të
propozuar, përgatit dhe miraton një raport mbi kontrollin e kryer antikorrupsion.
Raporti i inspektimit të KSHPK-së dërgohet së bashku me projektligjin/propozimin
legjislativ në ministrinë kompetente, e cila detyrohet të përfshijë opinionin së bashku me
rekomandimet nga kontrolli antikorrupsion, siç referohet në raportin e KSHPK-së, ose të japë
një shpjegim për rekomandimet që nuk pranohen në raportin e vështrimeve të sugjeruara, të
përgatitur nga ministria kompetente në pajtim me Rregulloren e punës të Qeverisë së
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Republikës së Maqedonisë. Ministria kompetente që përgatit ligjin detyrohet të rishqyrtojë
mendimin e pranuar së bashku me rekomandimet përcjellëse. Në rast se disa nga
rekomandimet e KSHPK-ja nuk pranohen, kjo duhet të thuhet shprehimisht, me një sqarim të
shkurtër. Ministria kompetente poashtu duhet të japë informatë kthyese për rekomandimet
nga KSHPK-ja.
Duhet të përcaktohet një afat kohor brenda të cilit institucioni që përpilon ligjin duhet
t’i dorëzojë përgjigjet. Për ligjet tashmë në fuqi, afati mund të zgjatet, por sidoqoftë afati
duhet të konkretizohet, që të mundësohet shqyrtimi i ligjit.
KSHPK-ja publikon raportet e kontrollit antikorrupsion në faqen e saj, përveç nëse
raporti përmban informacion që konsiderohet i klasifikuar në përputhje me ligjet që kanë të
bëjnë me informacionet e klasifikuara.
Përveç kësaj, duke bërë përmbledhjen e të gjitha aktiviteteve të ndërmarra çdo vit për
zbatimin e procesit të kontrollit antikorrupsion të legjislacionit dhe duke publikuar rregullisht
të gjitha të dhënat statistikore, informacionet dhe dokumentet në lidhje me procesin,
mundësohet qasje në brendinë e punës dhe llogaridhënie për aktivitetet e ndërmarra, si dhe
mundësi për përfshirjen e të gjithë palëve të interesuara në proces.

3.2 Korniza për zbatimin e kontrollit antikorrupsion të legjislacionit

Procesi i kontrollit antikorrupsion të legjislacionit kryhet në pajtim me Ligjin për
parandalimin e korrupsionit dhe konfliktin e interesit, dhe Rregulloren e punës të Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
KSHPK-ja është përgjegjëse për zbatimin e procesit përmes një njësie të veçantë që
është krijuar si pjesë e Sekretariatit të KSHPK-së.
Bazuar në metodologjinë për kontrollin antikorrupsion të legjislacionit, KSHPK-ja do
të përgatisë dhe do të miratojë një akt të brendshëm, me të cilin do të përcaktohen të gjithë
hapat për zbatimin e procesit.
Procesi i kontrollit antikorrupsion të legjislacionit, përfshirë harmonizimin me
rekomandimet, duhet t’i inkuadrojë të gjithë palët e interesuara në publik.
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KSHPK-ja do të kryejë kontrollin antikorrupsion të legjislacionit dhe do të realizojë
procesin në mënyrë efektive, me ekspertizë të veçantë dhe me sens për implikimet e teknikës
dhe interpretimit ligjor. Në këtë proces KSHPK-ja mund të angazhojë ekspertë të jashtëm për
të ndihmuar te ligjet e specializuara.
Në mënyrë që të zbatohet kontrolli antikorrupsion i legjislacionit, duhen parakushte të
caktuara për të arritur efektet dhe rezultatet e dëshiruara. Duhet të ekzistojë një mënyrë e
sendërtuar për hartimin e njëtrajtshëm të ligjeve, e cila mund të zbatohet si pjesë e kulturës së
përgjithshme legjislative, ose mund të jetë e nevojshme të ndiqet një trajnim i gjerë për
hartim ligjesh. Përveç kësaj, është thelbësore që procesi i hartimit të ligjit të jetë transparent
dhe inkluziv. Transparenca, pjesëmarrja e palëve të interesuara dhe mekanizmat e konsultimit
publik duhet të harmonizohen me standardet ndërkombëtare për parandalimin e rreziqeve për
korrupsion në procesin legjislativ, sepse institucionet që hartojnë ligjet do të jenë të
vetëdijshme për faktin se shoqëria civile dhe opinion publik munden, në çdo kohë, në
kuptimin e përgjithshëm të gjërave, të marrë rolin e kujdestarit të ligjeve dhe korigjuesit të
tyre.

3.3 Rreziqet ligjore për korrupsion
3.3.1 Definicioni dhe kategoritë
Rreziqet ligjore për korrupsion kanë origjinën te tiparet ekzistuese ose joekzistuese
të ligjit që mund të rezultojnë me korrupsion, pavarësisht nëse ligji parashikon rrezik ose jo.
“Korrupsioni” përfshin të gjitha format e theksuara në Konventën e Kombeve të
Bashkuara kundër Korrupsionit (vepra penale, si: ryshfeti, ndikimi i paligjshëm,
keqpërdorimi i detyrës, mashtrimi etj., si dhe shkelja e dispozitave për konflikt interesi,
favorizimi dhe financimi joadekuat i partive politike).
Sipas Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, korrupsioni
definohet si “keqpërdorim i detyrës, kompetencave publike, detyrës dhe pozitës zyrtare, për
të krijuar ndonjë përfitim për vete ose për tjetrin”.
Kjo metodologji i referohet kontrollit antikorrupsion të projektligjeve, ligjeve që
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tashmë janë miratuar, akteve nënligjore ose akteve tjera të përgjithshme (për shembull:
statutet, rregulloret etj.).
Rreziqet gjejnë rrugën e tyre në brendi të ligjeve dhe janë rezultat i teksteve ligjore
jocilësore ose nuk janë gjithëpërfshirëse sa duhet, në kontekst të mundësive që ofron ligji për
të parandaluar korrupsionin.
Ekzistojnë dy kategori

rreziqesh ligjore të korrupsionit: dykuptimshmëria

(ambiguiteti) dhe mungesa e mekanizmave parandalues.
Vetë nocioni i ambiguitetit nënkupton mundësinë e interpretimit të një dispozite të
caktuar në dy ose më shumë mënyra. Ky lloj paqartësie mund të jetë rezultat i gjuhës së
formuluar në mënyrë të papërshtatshme dhe të paqartë ose teknikës juridike jokoherente. Në
të dyja rastet, mungesa e qartësisë sjell pasaktësi dhe pështjellimin e dispozitave ligjore, që
lejon interpretim të ndryshëm të ligjit.
Ligji në fjalë mund të jetë shumë i qartë dhe i drejtpërdrejtë e sërish të ketë mungesë
të mekanizmave parandalues. Mungesa e mekanizmave parandalues lejon mundësinë e
shkeljes së rregulloreve me rrezik më të ulët përgjegjësie, për shkak të mungesës së
sanksioneve ose për shkak të sanksioneve joefektive dhe minimale.
Lidhur me gjuhën e rregullores, vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet përzgjedhjes
së fjalëve dhe konstruktit të fjalive. Koherenca ligjore ka të bëjë me marrëdhënien logjike dhe
adekuate midis dispozitave të ndryshme të të njëjtit ligj ose midis ligjeve të ndryshme. Kur
lidhja nuk është e qartë, një paqartësi e tillë mund të krijojë rrezik korrupsioni.
Dy ose më shumë dispozita ligjore mund të jenë në konflikt, më saktësisht, të
kundërshtohen njëra me tjetrën. Konflikti mund të ndodhë brenda një ligji të vetëm (konflikti
i brendshëm) ose mes ligjeve të ndryshme (konflikti i jashtëm).
Zbrazëtirat ligjore mund të jenë të reja ose ekzistuese në kohën e miratimit të normave
përkatëse ligjore, që ligjbërësi thjesht nuk i ka përfshirë dhe, përveç kësaj, shfaqen edhe pas
miratimit të normave për shkak të marrëdhënieve të reja që nuk i ka parashikuar ligjbërësi.
Gjuha e paqartë ose teknika ligjore nga njëra anë, dhe zbrazëtirat ligjore që lidhen me
mekanizmat e parandalimit nga ana tjetër, shpeshherë janë të ndërlidhura.
Gjatë shqyrtimit theksi do të vendoset te kontrollimi i dispozitave që nuk janë
mjaftueshëm të qarta, dispozitat që lënë hapësirë për kompetenca diskrecionale, dispozitat që
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lënë hapësirë që çështje të caktuara të rregullohen ose saktësohen më tutje me akte nënligjore.
Pa dyshim që është mjaft e vështirë të përfshihen në mënyrë përmbledhëse të gjitha
rreziqet ligjore për korrupsion, sepse ato janë kaq të llojllojshme dhe ndryshojnë vazhdimisht
me ndryshimin e ligjeve.
Prandaj është e nevojshme të përfshihet një strukturë (listë) konkrete dhe e
hollësishme e rreziqeve për korrupsion, siç edhe parashihet me metodologjinë rajonale.


Ambiguiteti

-mund të jetë rezultat i gjuhës së paqartë ose teknikës juridike jokoherente; në të dyja rastet,
mungesa e qartësisë i jep secilit përdorues të ligjit mundësinë të bëjë interpretimin e ligjit për
përfitim personal korruptiv.


Mungesa e mekanizmave parandalues

-pavarësisht nga qartësia dhe konciziteti i një ligji, ai mund të jetë problematik edhe më tutje
për shkak të mungesës së mekanizmave parandalues. Kjo i lejon përdoruesit të ligjit të
përfshihet në aktivitete korruptive me rrezik të zvogëluar përgjegjësie.


E drejta diskrete

-shpeshherë, edhe përkundër elementeve të tjera të rëndësishme, edhe të drejtat diskrecionale
përcaktohen me akte nënligjore. Veprime të shumta korrupsioni ndodhin gjithashtu në nivel
lokal.


Fushëveprimi i padefinuar

-definimi që do të mbulojë të gjitha aspektet ligjore.


Shtyerja e zbatimit

-shtyerja e zbatimit të ligjeve, që krijon vakuum ligjor.


Kompetencat e njëjta

-disa organe kompetente për detyrën e njëjtë.


Konflikti i interesit

-konflikt interesi është konflikti midis detyrës publike dhe interesave private të një nëpunësi
civil, kur interesat personalë të nëpunësit civil mund të kenë një efekt negativ mbi kryerjen e
detyrave dhe përgjegjësive të tij/saj publike.


Autorizime dhe resurse
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-të gjitha institucionet kanë kompetenca dhe autorizime për të qenë në gjendje të kryejnë
detyrat.


Procedura të padefinuara plotësisht

-procedura për zbatimin e ligjit të cilat nuk e mbulojnë plotësisht përmbajtjen ligjore.


Faza të padefinuara

-faza të paqarta për përfundimin e procedurës.


Afate të padefinuara

- është e domosdoshme që afatet të përcaktohen qartë, në mënyrë që të shmanget sindroma e
“heshtjes së administratës”.


Tatime të padefinuara

- tatimet dhe tarifat duhet gjithmonë të përcaktohen qartë, për secilin shërbim veç e veç.


Mungesa e instrumenteve të kontrollit

-transparencë dhe llogaridhënie e pamjaftueshme në procedurën e punës.


Dallueshmëria e pamjaftueshme e të drejtave dhe përgjegjësive

-secili ligj parasheh të drejtat dhe detyrat e të gjitha palëve të prekura nga ligji, në mënyrë që
të bëhet një dallim i qartë midis tyre.


Sanksione të paparashikuara dhe të pamatura

-sanksionet janë të rëndësishme për t’iu përgjigjur zhvatjes së ryshfetit nga qytetarët,
lehtësisë së fenomeneve korruptive midis qytetarëve dhe lehtësisë së mundësive për
korrupsion midis nëpunësve civilë.

Listë kontrolli për vlerësimin e rreziqeve për korrupsion
Kjo listë kontrolli duhet të plotësohet gjatë kontrollimit të secilit ligj.
Shënimi në kllapa qëndron në vështrimin që përgatit KSHPK-ja.
1. Ambiguiteti (dykuptimshmëria)
1.1.

PO/JO

Gjuha

1.1.1 A përdoren formulime të sakta dhe të drejta në projektligj, ligj, aktet
nënligjore ose aktet etjera të përgjithshme? (përzgjedhja e fjalëve)
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1.1.2 A janë fjalitë dhe fjalët të ndërlidhura në mënyrë që nuk lejon
ambiguitet apo paqartësi? (konstrukti i fjalive)
1.2.

Harmonizimi ligjor

1.2.1 A ka dispozita në ligje të tjera që mund të jenë në kundërshtim me
projektligjin, ligjin, aktet nënligjore ose aktet e tjera të përgjithshme?
(dispozita kontradiktore)
1.2.2. A mundëson projektligji, ligji, aktet nënligjore apo aktet e tjera të
përgjithshme një kuptim ndryshe për një term të caktuar ose kuptim që është
në kundërshtim me një ligj tjetër (terminologji jokonsistente)
1.2.3. A është e paqartë për lexuesin kur në ligj jepet një referencë për një
ligj ose shembull tjetër? (referenca te paqarta)
1.2.4. A i kanë përfshirë autorët të gjitha aspektet e nevojshme që duhen
rregulluar? (zbrazëtira ligjore)
1.2.5. A është siguruar strukturë unike ligjore?
2. Parandalimi i zbrazëtirave
2.1.

Kompetencat

2.1.1 A është definuar në projektligj, ligj, aktet nënligjore ose akte të tjera të
përgjithshme ndonjë organ përgjegjës për të gjitha kompetencat dhe detyrat
e parapara? (kompetenca të paidentifikuara)
2.1.2. A është “harruar” në projektligj, ligj, aktet nënligjore apo akte të tjera
të përgjithshme që organit/trupit kompetent t'i jepen kompetencat e duhura
për të kryer detyrat? (instrument i paidentifikuar)
2.1.3 Nëse projektligji, ligji, aktet nënligjore ose aktet e tjera të përgjithshme
parashikojnë themelimin e një organi të ri ose dhënien e kompetencave të
reja – a është e qartë se cili organ do të kryejë detyrat derisa të formohet
organi i ri ose derisa organi i ri të marrë përsipër ekzekutimin e detyrave në
praktikë? (themelimi i vonuar i një organi ose fillim i vonuar i funksionimit
të tij)
2.1.4. Nëse projektligji, ligji, aktet nënligjore ose aktet e tjera të
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përgjithshme parashikojnë themelimin e një organi të ri për kompetenca që
më parë janë ushtruar nga një organ tjetër, a është e qartë se kush do t'i
ushtrojë kompetencat derisa të themelohet organi i ri ose derisa të fillojë
punë? (delegimi i kompetencës një organi tjetër)
2.1.5. A parashikon projektligji, ligji, aktet nënligjore ose aktet e tjera të
përgjithshme kompetencat për një organ shtetëror, të cilat tashmë ushtrohen
nga një organ tjetër? (kompetenca të njëjta ose konflikt kompetencash)
2.1.6. Nëse projektligji, ligji, aktet nënligjore ose aktet e

tjera të

përgjithshme parashohin që akti të zbatohet nga disa organe, a janë definuar
të gjitha kompetencat që duhet t’i ushtrojë secili organ? (ndarja e
kompetencave)
2.1.7. A përmbajnë dispozita për konflikt interesi projektligji, ligji, aktet
nënligjore apo aktet e tjera të përgjithshme?
2.2.

Kompetencat dhe resurset: për organet publike të parashihen të
gjitha kompetencat dhe resurset e nevojshme për kryerjen e
detyrave.

2.3.

Procedurat

2.3.1. A janë identifikuar të gjitha fazat e procedurës? (faza të
paidentifikuara, hapat e procedimit)
2.3.2. A përcaktohen qartë afatet në procedim, për shembull kur personat
fizikë ose juridikë mund të kërkojnë realizimin e një të drejte të caktuar,
brenda cilit afat duhet të vendoset për kërkesën)? (afate të paidentifikuara)
2.3.3. A janë identifikuar tarifat në procedim? (tarifa të paidentifikuara)
2.3.4. A janë të qarta, objektive dhe transparente kriteret e përfshira në
procedurë? (procedura joobjektive dhe jotransparente)
2.3.5. A ka kritere të qarta për përmbushjen e një të drejte të caktuar ose
imponim të një obligimi të caktuar? (procedurë e padrejtë dhe
jotransparente)
2.3.6. A janë vendosur kritere të qarta për ndarjen e resursve të kufizuara
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shtetërore (detyra, subvencione) dhe a janë procedurat transparente?
2.3.7. A parashihet në rregullore ndonjë mjet juridik për të kontestuar secilin
nga vendimet (parashtresë, ankesë ose padi për fillimin e procedurës
gjyqësore)? (mbrojtja ligjore e siguruar)
2.4.

Vendimet

2.4.1. A parashohin të drejta diskrete të caktuara që tejkalojnë qëllimin për të
cilin janë dhënë projektligji, ligji, aktet nënligjore ose aktet e tjera të
përgjithshme? (e drejtë diskrete e tepruar)
2.4.2. A parashihet që të gjitha vendimet të përmbajnë shpjegime?
2.4.3. A parashihet instrument juridik për të kontestuar një vendim dhe cili
është organi kompetent që duhet të vendosë për instrumentin juridik
(parashtresë, ankesë ose padi)?
2.4.4. A ekzistojnë dispozita që lënë mundësi për vendim diskrecional dhe a
janë ato adekuate dhe të bazuara te ligji?
2.5.

Kontrolli

2.5.1. A parashihen procedura dhe rezultate që sigurojnë transparencë dhe
mundësojnë kontrollin civil ose mediatik? (kontrolli i transparencës nga
shoqëria civile)
2.5.2. A është shmangur përqendrimi i tepërt i kompetencave në një organ
shtetëror, sektor, njësi apo te një zyrtar i vetëm? (ndarja e detyrave)
2.5.3. A parashihet rrotacioni i zyrtarëve në njësitë me rrezik të lartë (për
shembull, prokurime publike)? (rrotacioni)
2.5.4. A janë paraparë mekanizma kontrolli?
2.6.

Sanksionet

2.6.1. A janë paraparë sanksione të arsyeshme, proporcionale dhe adekuate?
2.7.
2.7.1.

Mbrojtja juridike
A

është

paraparë

një

instrument

i

zakonshëm

juridik

(ankesë/parashtresë) dhe procedurë e qartë në dy instanca?
2.7.2. A është paraparë e drejta e mbrojtjes gjyqësore?
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3. Rreziqe të tjera:
3.1. A përmban ligji privilegje të dyshimta për grupe të caktuara interesi?
3.2. A ka transparencë në procedurën për miratimin e projektligjit, ligjit,
akteve nënligjore ose akteve tjera të përgjithshme?

3.4 Dhjetë parimet për kontrollin antikorrupsion efektiv të legjislacionit të Iniciativës
Rajonale Antikorrupsion

Për miratimin e metodologjisë për kontrollin antikorrupsion të legjislacionit,
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit mori parasysh praktikat dhe përvojat
më të mira nga vendet e tjera në rajon dhe më gjerë në lidhje me zbatimin e këtij procesi, e të
cilat përfshihen në studimin dhe metodologjinë krahasuese “Kontrolli antikorrupsion i
ligjeve”, përgatitur nga Iniciativa Rajonale Antikorrupsion (IRA). Për më tepër, ky dokument
përmban dhjetë parime për kontroll efektiv antikorrupsion të legjislacionit, mbi bazën e të
cilave KSHPK-ja zhvilloi këtë metodologji dhe mënyrën e realizimit të kontrollit
antikorrupsion të legjislacionit, duke iu përshtatur specifikave të vendit.
Parimi 1 – Përfshirja
Kontrolli antikorrupsion i legjislacionit duhet të vlejë për të gjitha projektligjet, ligjet
e miratuara, ligjet në të gjitha nivelet ligjore (statutet dhe aktet nënligjore), ligjet nga çdo
burim ligjor (aktet qendrore, rajonale, lokale, parlamentare, presidenciale dhe ekzekutive) dhe
të gjithë sektorët (e drejta administrative, penale dhe private). Ai gjithashtu duhet të përfshijë
sqarime shtesë që mund të luajnë një rol vendimtar për interpretimin e ligjit.
Parimi 2 – Prioritetetet
Në rastin ideal, të gjitha ligjet janë subjekt rishikimi. Çdo dhënie prioritet duhet të jetë
e bazuar në rreziqet, siç është legjislacioni në sferat që kanë prirje korrupsioni, ato që
përfshijnë transaksione me prirje korrupsioni ose sferat me incidente të vërteta korrupsioni.
Të gjitha organet shtetërore dhe subjektet përgjegjëse për kontrollin antikorrupsion të
legjislacionit kanë të drejtë të zgjedhin ligjet që do të rishikojnë.
Parimi 3 – Rreziqet ligjore korruptive
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Kontrolli antikorrupsion i legjislacionit kryesisht shqyrton dy kategori të rreziqeve
ligjore të korrupsionit: nga njëra anë paqartësia e gjuhës ose teknika ligjore, dhe nga ana
tjetër zbrazëtirat për parandalimin, siç është mungesa e afateve të parashikuara për
procedurat.
Parimi 4 – Plani kohor
Kontrolli antikorrupsion i legjislacionit duhet të realizohet në çdo fazë të procesit
legjislativ. Kjo nënkupton përgatitjen në nivel të ministrisë përgjegjëse, përgatitjen e procesit
të miratimit të qeverisë, të procesit parlamentar, si dhe përgatitjen në fazën e nënshkrimit të
ligjit para se të hyjë në fuqi.
Parimi 5 – Organi përgjegjës
Në fazën e hartimit të ligjeve, të gjitha institucionet e përfshira në këtë proces,
veçanërisht ministritë dhe organet e tjera ekzekutive, duhet të përmbushin standardet për
shmangien e rreziqeve për korrupsion. Në mënyrë të ngjashme, komisionet parlamentare
duhet të përfshihen te rishikimi i rreziqeve për korrupsioni. Për më tepër, një organ
antikorrupsion i specializuar duhet të jetë përgjegjës për rishikimin e statuteve dhe akteve
nënligjore në fazën e përpilimit ose kur ato janë tashmë të miratuara. Organi i specializuar
duhet të koordinohet me organet e tjera shtetërore, për të marrë informacione në kohë për
projektligjet, si dhe informacione bazë për legjislacionin. Nuk ka nevojë të theksohet fakti që
qytetarët kanë të drejtën të zgjedhin drafte ose ligje për rishikim; nuk duhet të ketë kërkesa
për kualifikim ose regjistrim në sistem për të parandaluar pjesëmarrjen falas.
Parimi 6 – Rekomandimet
Institucionet ligjbërëse duhet të marrin parasysh rekomandimet e organit përgjegjës
për kontrollin antikorrupsion të legjislacionit. Ato duhet të japin edhe komente për
rekomandimet që kanë përfshirë në ligj, si dhe arsyet për moszbatimin e rekomandimeve të
tjera. Përfaqësuesve të shoqërisë civile duhet t’u lejohet të shprehen personalisht gjatë debatit
publik, nëse ata paraprakisht kanë dorëzuar vlerësimin e tyre antikorrupsion.
Parimi 7 – Harmonizimi
Organi përgjegjës për kontrollin antikorrupsion të legjislacionit duhet të monitorojë
harmonizimin me rekomandimet nga kontrolli antikorrupsion. Në kushte ideale, raporti i
shqyrtimit duhet të përmbajë një formë të standardizuar plotësuese, që do të lehtësojë
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sigurimin e përgjigjeve nga institucioni që përpilon ligjin.
Parimi 8 – Publikimet në internet
Publikimet në internet janë një komponentë kyçe e kontrollit antikorrupsion të
legjislacionit dhe përfshijnë metodologjinë, përzgjedhjen e ligjit, raportet e vlerësimit
(përfshirë ato të shoqërisë civile), përgjigjet e pranuara lidhur me harmonizimin, të gjitha
aktivitetet vjetore të kontrollit antikorrupsion të legjislacionit dhe statistikat.
Parimi 9 – Kornizë më e gjerë për transparencën dhe integritetin
Për të arritur një efekt cilësor, kontrolli antikorrupsion i legjislacionit kërkon një
kornizë të qëndrueshme ligjore. Kjo i referohet në përgjithësi përpilimit të mirë, ligjbërjes
transparente dhe inkluzive, lobimit, financimit politik dhe etikës në procesin legjislativ.
Veçanërisht e rëndësishme është të hartohet një ligj, ashtu që draftet e tij të para të jenë në
dispozicion të publikut sa më shpejt të jetë e mundur, e jo vetëm pasi të jenë dorëzuar për
shqyrtim në procedurë parlamentare.
Parimi 10 – Trajnimi dhe ngritja e vetëdijes publike
Trajnimi interaktiv praktik mbi kontrollin antikorrupsion të legjislacionit është i
nevojshëm për të gjitha organet shtetërore përgjegjëse për hartimin e legjislacionit në të
gjitha nivelet. Për më tepër, opinioni publik duhet të jetë i njoftuar me metodologjinë për
kontrollin antikorrupsion të legjislacionit, me qëllim që të jetë në gjendje të kryejë në mënyrë
efektive funksionin e tij të “kujdestarit” dhe të marrë pjesë aktive në debatet publike.
3.5. Veprimi në bazë të raportit. Vështrimet dhe rekomandimet e KSHPK-së
Të gjitha institucionet kompetente janë të detyruara të ndërmarrin veprime adekuate
në bazë të vështrimeve dhe rekomandimeve të KSHPK-së, dhe për këtë duhet të japin
informacion. Nëse nuk veprojnë sipas rekomandimeve, KSHPK-ja do ta deklarojë këtë në
raportin e saj vjetor, të cilin do t'ia paraqesë Kuvendit të RMV-së.
Në faqen e internetit të KSHPK-së në mënyrë transparente publikohen informacionet
nga zbatimi i kontrollit antikorrupsion të legjislacionit.
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Shtojcë: Diagrami 1
Afate

Diagrami 1. Pasqyrë e procesit për kontrollin antikorrupsion legjislativ
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