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PARLAMENT I PASTËR: LLOGARIDHËNIE DHE TRANSPARENCË  

RAPORTI I PLOTË PËR PERIUDHËN MAJ – GUSHT 2019 

Instituti i Studimeve Politike (ISP) me mbështetjen e Programit të Shoqërisë Civile për Shqipërinë 

dhe Kosovën, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga 

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim 

dhe Zhvillim (PA) është duke realizuar projektin “Parlamenti i pastër: llogaridhënie dhe 

transparencë”. Periudha e zhvillimit të projektit është janar 2019 – prill 2020. Ky është raporti i dytë 

i projektit dhe përmbledh periudhën maj – gusht 2019. 

 

GJETJET KRYESORE TË RAPORTIT (II) 

➢ Praktikat e deklarimit paraprak dhe të shmangies së Konfliktit të Interesit kanë nisur të 

funksionojnë dhe tri rasteve të para të vitit 2019 i është shtuar edhe një rast tjetër 

deklarimi gjatë fazës së dytë të projektit “Parlament i pastër: llogaridhënie dhe 

transparencë”. Ky është një sinjal pozitiv dhe inkurajues për kthimin e praktikës në një 

standard sjelljesh të përhershëm të deputetëve dhe të institucioneve që lidhen direkt me 

Kuvendin e Shqipërisë. 

 

➢ Gjatë fazës së dytë ISP vlerësoi se ndryshimi i rreth 45 deputetëve në Parlament u 

shoqërua me demonstrimin prej prurjeve të reja të mungesës së njohurive mbi Kodin e 

Sjelljes, Rregulloren e Kuvendit dhe detyrimet e përgjegjësitë që lidhen me ushtrimin e 

funksionit të tyre në aktivitetin parlamentar. Trajnimi i pjesshëm i ndërmarrë nga Kuvendi 

ka ndihmuar në zgjidhjen e kësaj problematike, por ISP konstaton se një pjesë e 

konsiderueshme e deputetëve të rinj nuk kanë qenë pjesë e trajnimit dhe vijojnë të 

reflektojnë në aktivitetin e tyre nevojë emergjente për trajnim lidhur me aktivitetin 

parlamentar, rregullat, të drejtat, përgjegjësitë, procedurat dhe konceptet e 

transparencës e të llogaridhënies. 

 

➢ ISP vlerëson se hartimi dhe miratimi nga Kuvendi i Rregullores së re të parlamentit është 

një zhvillim pozitiv dhe sjell risi në disa elementë që e bëjnë aktivitetin parlamentar më 

funksional, më transparent dhe më të monitorueshëm në të gjitha aspektet e punës, 

përfaqësimit, ligjërimit dhe vendimmarrjes. Në Rregulloren e re janë përforcuar 

angazhimet që lidhen me Konfliktin e Interesit por tani mbetet për t’u parë sesi do të 

aplikohen ato në praktikë nga vetë deputetët. 

 

➢ ISP shpesh shqetësimin se një pjesë e deputetëve kanë pikëpamje të ndryshme nga 

ekspertët dhe manualet e KI të hartuara nga ILDKPKI lidhur me rastet e supozuara të 

gjendjes në Konflikt Interesi, dhe se ata e shohin nevojën e deklarimit paraprak si një 
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cënim të lirisë dhe integritetit të tyre dhe si një praktikë kufizuese e aktivitetit profesional 

parlamentar. Midis deputetëve ka pasur kritika edhe për rastet e deritanishme të 

deklaruara, me alibinë se deklarimet në Regjistër po krijojnë një standard që prek një 

numër të madh deputetësh.  

 

➢ ISP ka konstatuar se parlamenti nuk ka ndërmarrë asnjë veprim sqarues dhe përmirësues 

lidhur me rekomandimet e ofruara nga ISP dhe shoqëria civile, për sqarimin e praktikave 

kur të njëjtët deputetë ushtrojnë njëherësh disa funksione paralele në inicimin, relatimin, 

vlerësimin, hetimin dhe votimin e nismave të vetë atyre, - akte që lënë hapësirë për 

situata të mundshme në konflikt interesi. Gjithashtu parlamenti nuk ka reflektuar ndaj 

sugjerimeve që ish-ministrat nuk mund të jenë edhe relatorë e vlerësues të nismave që 

kanë marrë vetë në pozitat e mëparshme, sidomos kur kemi të bëjmë me kandidime të 

individëve që kanë qenë pjesë e stafit të tyre politik. 

 

➢ Monitorimi në komisione dhe në seancat plenare ka treguar se edhe për shkak të 

mungesës të opozitës kryesore politike ka rënë ndjeshëm vëmendja dhe interesi për të 

hetuar apo deklaruar akuza apo pretendime për konflikt interesi. Në ligjërimin politik e 

publik referimet mbi Konflikt Interesi kanë qenë minimale dhe lidhen kryesisht me 

raportet midis parlamentit dhe presidentit. 

 

➢ Monitorimi dëshmon se ende nuk ka ndonjë deklarim deputeti në Regjistrin e Dhuratave, 

nuk ka raste deklarimi në Konflikt Interesi lidhur me lobimet në Kuvend dhe nuk ka pasur 

raste hetimi nga vetë parlamenti lidhur me akuzat e ndryshme për konflikt interesi 

adresuar nga media, shoqëria civile, politika, apo burime të tjera në drejtim të deputetëve 

të veçantë. 

 

➢ Shumica e denoncimeve që vijnë nga qytetarët dhe media nuk janë marrë në trajtim nga 

parlamenti dhe stafi i ISP ka konstatuar se në tërësi kanë qenë denoncime të motivuara 

politikisht. Për hetimin e rasteve ISP ka bashkëpunuar me ILDKPKI dhe instancat e tjera 

shtetërore, por deri më tani ka qenë e vështirë mbledhja e të gjitha të dhënave të dosjeve 

të supozuara si raste të konfliktit të interesit.  

 

➢ Së fundi, ILDKPKI gjithashtu ende nuk ka arritur të krijojë një sistem të besueshëm e 

funksional vlerësimi për raste të mundshme të KI për deputetët. ISP përsërit sugjerimin që 

Kuvendi të krijojë një mekanizëm funksional e transparent regjistrimi, sensibilizimi, hetimi 

dhe vlerësimi për rastet e konfliktit të interesit, që vetë grupet parlamentare të 

ndërmarrin hapa seriozë për të aplikuar standardet e Kodit të Sjelljes në grupet e tyre dhe 

në aktivitetin parlamentar të deputetëve përbërës, si dhe që ILDKPKI të jetë më efektiv 

dhe profesional në trajtimin ligjor të rasteve të mundshme të konfliktit të interesit. 
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FOKUSIMI NË SENSIBILIZIM DHE INFORMIM 

 

Gjatë fazës së dytë të projektit “Parlamenti i pastër: llogaridhënie dhe transparencë” një rol të 

rëndësishëm luajtën ndryshimet që ndodhën në përbërjen e parlamentit dhe zhvillimi i zgjedhjeve 

lokale të 30.06.2019. Për shkak të ndryshimeve të vazhdueshme të përbërjes së parlamentit, - 

proces që u mbyll në mesin e muajit qershor 2019, - aktiviteti i parlamentit në raport në konfliktin e 

interesit dhe Kodit të Sjelljes vijoi të ishte dytësor në raport me prioritetet e tjera, siç janë nevoja 

për legjitimitet dhe për funksionalitet në aktivitetin dhe vendimmarrjen e tij.  

 

Kriza politike në vend dhe situata e krijuar me zgjedhjet lokale, sidomos me vendimin e opozitës për 

bojkotimin e tij dhe vendimin e Presidentit për të anuluar datën e zgjedhjeve, lanë në hije 

problematika të tilla si etika, transparenca, llogaridhënia, konflikti i interesit, konsultimi publik, etj. 

Vlen të theksohet se pavarësisht ndikimeve nga politika, media ka treguar interes në publikimin e 

çdo të dhëne që lidhet me konfliktin e interesit, si dhe ka ofruar të dhëna për situata të mundshme 

në konflikt interesi. 

 

Gjatë kësaj periudhe aktiviteti kryesor i ISP u përqendrua në këto drejtime:  

 

• në monitorimin aktiv të komisioneve dhe seancave plenare, të debateve dhe të Regjistrit të 

Konfliktit të Interesit, 

• në monitorin e vendimmarrjeve të Kuvendit që lidhen me individë, institucione të varësisë 

dhe me raste të mundshme të konfliktit të interesit, 

• në ndjekjen me ekspertizë të rasteve të dyshuara ose evidentuara si raste të mundshme të 

konfliktit të interesit, 

• në monitorimin e ligjërimit politik e publik për Konfliktin e Interesit, reagimet e deputetëve 

dhe mënyrën e trajtimit të kësaj tematike nga mediat kryesore, 

• në mbështetjen e deputetëve të rinj dhe të Kuvendit me materiale informative mbi 

Konfliktin e Interesit, me informacione shtesë dhe me rekomandime e sugjerime 

përmirësuese në legjislacionin përgjegjës dhe praktikat e mira, 

• në sensibilizimin publik për rritje të standardeve të deklarimit dhe parandalimit të konfliktit 

të interesit në vendimmarrjet dhe aktivitetin parlamentar, 

• në komunikimin institucional me Kuvendin, Prokurorinë, ILDKPKI dhe institucione të tjera, të 

përfshira direkt ose indirekt në problematikat e evidentuara nga monitorimi i ISP. 

 

Përvoja e fituar gjatë fazës së parë të projektit e ndihmoi ekipin e ISP të monitorojë më në thellësi 

dhe më në detaje problematikat që lidhen me konfliktin e interesit, si dhe përmes kontakteve, 
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takimeve dhe rekomandimeve, të ndikojë në përmirësimin e legjislacionit parlamentar në këtë 

drejtim. 

Fakti se deri më tani (në 8 muaj) ka katër raste të deklarimit në Regjistrin e Konfliktit të Interesit, 

është një tregues pozitiv, se procesi po funksionon dhe se tashmë është krijuar një standard sado 

minimal, i cili duhet forcuar duke kaluar nga procesi i deklarimit të rasteve më flagrante, tek procesi 

i hetimit dhe ndjekjes së fakteve të padukshme ose që nuk deklarohen publikisht nga vetë 

deputetët. 

ISP REKOMENDIME NË KUVEND, RESPEKT INTEGRAL PËR KI 

Në kuadrin e procedurave që parlamenti aplikoi për 

ngritjen e komisionit hetimor ndaj Presidentit të 

Republikës, stafi i ISP evidentoi të dhëna që mund të 

përbëjnë konflikt interesi midis deputetëve inicues të 

nismës dhe njëherësh edhe relatorë dhe vendimmarrës të 

nismës së tyre.  

ISP adresoi një letër zyrtare tek Kuvendi në korrik 2019, 

duke sugjeruar ndryshime në Rregulloren e Kuvendit dhe 

në praktikat e tjera të punës së Kuvendit, në mënyrë që të 

evitohen rastet e dyshuara për konflikt interesi dhe 

praktika e shmangies nga KI të jetë sa më serioze dhe 

institicionale.  

Konkretisht ISP sugjeroi se “nisur nga qëllimi për të 

standardizuar dhe përmirësuar aktin kryesor teknik të 

organizimit dhe funksionimit të Kuvendit të Shqipërisë, në 

kuadër të përfshirjes së garancive dhe përgjegjësive për një 

paanshmëri, parandalim të konfliktit të interesit dhe 

përmbushjes së një procesi të rregullt ligjor sipas 

Kushtetutës dhe akteve ndërkombëtare, ne i 

rekomanduam Kuvendit amendimin e Rregullores së 

Kuvendit të Shqipërisë si një nevojë për ta harmonizuar atë 

me garanci dhe parime që do ti shërbejnë përmirësimit të 

punës dhe respektimit të ligjit në vendimmarrjen publike të 

Kuvendit“. 

 

ISP SENSBILIZIM MBI KI NË TRYEZA 

PUNE DIPLOMATIKE 

Në të paktën tri tryeza pune me 

përfaqësitë kryesore ndërkombëtare 

në Tiranë, përfshirë BE, OSBE, 

ambasadat amerikane, gjermane, 

holandeze, austriake, italiane, 

zvicerane, etj, ISP ka prezantuar 

problematika emergjence që lidhen 

me aktualitetin politik në fund, duke 

përfshirë në to edhe nivelin e lartë të 

abuzimit të politikës me pushtetin 

dhe praktikat ende të brishta të 

parandalimit dhe hetimit të konfliktit 

të interesit në vendimmarrje. Tryezat 

nuk kanë qenë publike dhe nuk janë 

raportuar në media, por një 

dokument orientues në emër të katër 

organizatave të shoqërisë civile 

është bërë prej kohësh publik dhe 

gjendet edhe në faqen e ISP. 
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APLIKIMI I KONFLIKTIT TË INTERESIT: RISI E PROBLEMATIKA 

Një nga problemet kryesore më të cilat ndeshet procesi i jetësimit integral të Konfliktit të Interesit 

është perceptimi i ndryshëm që deputetë, media, politikanë dhe vetë publiku ka për të. Në takimet 

me deputetë të ndryshëm kemi konstatuar se nuk ka një sistem të njëjtë vlerësimi për çështjet që 

mund të konsiderohen konflikt interesi dhe për masat parandaluese.  

 

Ekspertët ligjore që trajtojnë konfliktin e interesit dhe manualet e ILDKPKI mbi këtë problematikë, 

ndajnë mendim më të qartë mbi rastet e mundshme të konfliktit të interesit dhe masat 

parandaluese të tij. Diferenca midis vlerësimit të ekspertëve dhe institucioneve dhe asaj që 

perceptojnë vetë deputetët shpjegon në disa raste edhe vështirësitë dhe hezitimet që konstatohen 

në deklarimin në Regjistrin e Konfliktit të Interesit në Kuvend.  

 

Gjatë katër muajve të fundit parlamenti bëri ndryshime të rëndësishme në Rregulloren e Kuvendit, 

si dhe pati rast të trajtojë në komisione ose në seancë momente të konfliktit të interesit. Gjithashtu 

ka pasur nisma të mazhorancës për shkarkim zyrtarësh për konflikt interesi ose shkelje etike, si dhe 

ka pasur denoncime të shumta publike për deputetë e zyrtarë të tjerë të lartë të zgjedhur nga 

Kuvendi, për gjendje të mundshme në konflikt interesi. Zhvillimet më të rëndësishme janë të 

trajtuara në vijim, sipas problematikave. 
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RREGULLORJA E RE E KUVENDIT, NDRYSHIME DHE PROBLEMATIKA 

Kuvendi i Shqipërisë i dha fund në korrik procesit gati dy vjeçar të rishikimit të Rregullores së 

Kuvendit, një kërkesë  sugjeruar në raportet periodike të progresi të Bashkimit Evropian, nga disa 

organizata ndërkombëtare dhe nga shoqëria civile në Shqipëri. Rregullorja e re në shumicën e 

ndryshimeve pati natyrë konsensuale, por në fazën e fundit të shqyrtimit dhe votimit, mungesa e 

opozitës institucionale u kompensua me përfshirjen në debat të deputetëve të rinj zëvendësues.  

 

Në lidhje me Rregulloren, Instituti i Studimeve Politike, periodikisht, çdo fund sesioni parlamentar, 

ka sugjeruar ndërhyrje konkrete përmirësuese. Në funksion të procesit monitorues për konfliktin e 

interesit dhe Kodin e Sjelljes, ISP adresoi rekomandime konkrete edhe në fazën e debatit fundor të 

Rregullores së re (korrik 2019), rekomandime që janë detajuar më poshtë në raport. Disa prej tyre u 

morën në konsideratë, por disa të tjera, përfshirë edhe nevoja e rishikimit të legjislacionit 

parlamentar për të shmangur në çdo rast konfliktin e interesit të deputetëve, kur ata janë njëherësh 

inicues, relatorë, vlerësues, votues dhe vendimmarrës, - nuk gjeti mbështetje në cilësinë që pritej 

nga Komisioni i Ligjeve në Kuvend.  

 

Në letrën e Zv/kryetares së Kuvendit, zonjës Vasilika Hysi, datë 25 korrik 2019, adresuar Institutit të 

Studimeve Politike theksohet se “në cilësinë e zv/kryetares së Kuvendit dhe të relatores së 

projektvendimit u njoha me rekomandimin tuaj, gjatë kohës që Komisioni i Ligjeve ishte në fazën e 

diskutimit nen për nen të shtesave dhe ndryshimeve në Rregullore. Rekomandimi juaj u diskutua në 

mbledhjen e Komisionit të Ligjeve“. 

 

Rregullorja e re, siç theksohet edhe në relacionin final të Komisionit të Ligjeve, vendos që kufizimet 

për deputetin në ushtrim të mandatit të tij të fillojnë ditën që deputeti shpallet i zgjedhur nga 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ose në rast ankimi, nga gjykata kompetente. Nga ky moment 

deputeti është i detyruar të plotësojë të gjitha kërkesat kushtetuese dhe ligjore që lidhen me 

ndalimin e kryerjes së aktiviteteve të tjera ose deklarimet lidhur me interesat e tij financiarë siç 

parashikon Kushtetuta në nenin 70 të saj dhe ligjet e tjera përkatëse.  

 

Deputeti nga marrja e mandatit merr të gjitha masat për të shmangur çdo situatë papajtueshmërie 

ose konflikti interesi që mund të lindë në momentin e fillimit të mandatit parlamentar dhe gjatë 

gjithë kohës që ai vazhdon. Deputeti duhet të ndërmarrë veprimet konkrete jo më vonë se momenti 

i shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, kohë në të cilën mundësohet siguria dhe 

qartësia e deputetit për të deklaruar të ardhurat e tij financiare dhe çdo detyrim tjetër të deklarimit 

ligjor.  
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Risi tjetër në raport me Konfliktin e Interesit 

dhe Kodin e Sjelljes ishte harmonizimi i disa 

prej praktikave të punës, masave disiplinore, 

procedurave dhe përgjegjësive. Konkretisht, u 

bënë përcaktime të llojit, natyrës dhe shkallës 

së masave disiplinore për rastet e moszbatimit 

të rregullave të parashikuara në Kodin e Sjelljes 

lidhur me konfliktin e interesit, dhuratat dhe 

lobimin në Kuvend, duke harmonizuar 

dispozitat e Rregullores me Kodin e Sjelljes së 

Deputetit, me kreun e masave disiplinore dhe 

krijimin e mekanizmit të ankimimit ndaj 

masave disiplinore, që mund t’i jepen 

deputetit, duke zbatuar parashikimet e KEDNJ 

në lidhje me procesin e rregullt ligjor. 

 

Një element tjetër pozitiv është zgjerimi i 

kompetencës dhe përgjegjësisë së Këshillit për 

Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin për të 

bërë interpretimin dhe vlerësimin periodik të 

Kodit të Sjelljes dhe Udhëzuesit të Detajuar për Sjelljen në Kuvend (detyrim që buron nga Kodi i 

Sjelljes), shqyrtimin e rasteve të pazgjidhshmërisë sipas nenit 69 të Kushtetutës dhe të gjitha 

çështjet e vlefshmërisë së mandatit të deputetit sipas nenit 70 të Kushtetutës. 

 

Rregullorja e re është tashmë në fuqi dhe ndryshimet në tërësi janë pozitive, megjithatë siç doli 

edhe gjatë debateve në Komision midis anëtarëve, Rregullorja, Statusi, Kodi i Sjelljes, etj, shihen 

prej një pjese të deputetëve si akte burokratike që shpesh kanë përsëritje të angazhimeve dhe në 

ndonjë element kanë cenuar edhe të drejtat e deputetit. Fakti është se disa prej dispozitave të Kodit 

të Sjelljes, siç janë për shembull ato të dukshme për publikun si përdorimi i gjuhës denigruese, 

etiketuese, paraqitja, sjellja në komisione dhe në seancë, përdorimi i celularëve, mungesa e 

korrektesës në punën në komisione, etj, vijojnë të jenë prezent dhe nuk kanë marrë zgjidhje as me 

Kodin e ri të Sjelljes dhe as me ndryshimet e Rregullores.   
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RASTI “ANGJELI”, LIGJI MBI AKADEMINË E SHKENCAVE  

Gjatë fazës maj-gusht 2019 pati vetëm një deklarim deputeti në gjendje të konfliktit të interesit, 

rasti i deputetit Anastas Angjeli. Siç është theksuar edhe në raportin e mëparshëm të ISP, deputeti 

ishte një prej dy deputetëve kryesorë iniciues të ligjit dhe paraqitjes së tij në Kuvend, ndërkohë që 

prej vitesh ai është anëtar i Akademisë së Shkencave dhe përfiton pagesë simbolike, por periodike 

dhe të vazhdueshme nga ana e 

Akademisë. Duke qenë një ligj bazë për 

Akademinë e Shkencave vendimmarrja 

nga pozita e deputetit dhe e anëtarit 

përfitues të ASH përbëjnë një gjendje në 

konflikt interesi. Për këtë arsye stafi i ISP 

e ka monitoruar ecurinë e tij në të gjithë 

etapat e debatit dhe trajtimit 

parlamentar. 

 

Në vlerësimin tonë, vetë nisma e deputetit për 

projektligjin e ASH përbën një situatë të 

mundshme në Konflikt Interesi. Kuvendi nuk 

ndërmori asnjë hetim ose procedurë parandaluese 

dhe deputeti nuk e tërhoqi firmën e tij si iniciues i 

ligjit bashkë me kolegë të tjerë. Vetëm kur procesi 

vendimmarrës po afrohej dhe stafi monitorues i 

ISP disa herë e ngriti si shqetësim me drejtuesit e 

Kuvendit problematikën e konfliktit të interesit 

për këtë rast, deputeti mbajti një qëndrim publik, 

duke deklaruar rastin në Regjistrin e Konfliktit të 

Interesit në Kuvend.  

Më 18.07.2019 Kuvendi shqyrtoi dhe votoi në 

seancë plenare ligjin mbi Akademinë e Shkencave 

të RSH. Në votimin në parim të ligjit, deputeti 

Angjeli figuron votues “pro”, pra pjesëmarrës. Në total 82 vota ishin pro, 22 kundër, 4 abstenime 
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dhe 2 nuk morën pjesë në votim. Në fundin e debatit për ligjin, sipas procedurës, ligji votohet në 

tërësi. Në këtë votim deputeti Angjeli nuk mori pjesë pavarësisht se ndodhej në sallë, duke 

respektuar deklarimin në Regjistrin e Konfliktit të Interesit. Ky fakt u evidentua edhe nga kryetari i 

seancës, njëherësh kryetari i Kuvendit z.Ruçi.  

 

RASTI “BREGU”, SHKARKIM I DEBATUAR PËR KONFLIKT INTERESI 

Prej dhjetorit 2018 Kuvendi kishte në programin e tij një propozim të Komisionit të Edukimit dhe të 

Medias për shkarkimin e anëtarit të AMA, Zylyftar Bregu. Ai akuzohej për konflikt interesi përmes 

një shkrese të kryetarit të AMA, por pa vendimmarrje në Bordin Drejtues të këtij institucioni. Ky 

ishte rasti i parë kur një parlament shkarkon një zyrtar të zgjedhur prej tij me akuzën e konfliktit të 

interesit. 

 

Propozimi për shkarkim u evitua disa herë nga rendi i ditës së Kuvendit, duke përdorur si argument 

faktin se ai ka qenë propozim i opozitës, e cila nuk ishte më në parlament. Megjithatë, në qershor 

Kuvendi vendosi ta përfshijë në rend dite propozimin për shkarkim dhe më 04.07.2019 vendosi 

shkarkimin e tij me 81 vota pro, 1 kundër dhe 12 abstenime. Stafi ynë e ka ndjekur rastin jo vetëm 

për shkak të rëndësisë (duke qenë rast i parë), por edhe për shkak të kontestimeve që shoqëruan 

vendimin. Në momentin e shkarkimit një anëtar tjetër i AMA ndodhej në gjendje arresti dhe nën 

hetime për korrupsion, ndërkohë që shumica e anëtarëve të AMA lëshuan një deklaratë publike 

duke denoncuar praktikën e shkarkimit të kolegut të tyre. Argumenti i tyre kryesor ishte se nuk ka 

pasur vendimmarrje në Bordin e AMA lidhur me ketë çështje dhe se nuk ka një vendimmarrje të 

ILDKPKI. Edhe vetë zyrtari i shkarkuar bëri deklarime publike kritike ndaj parlamentit dhe e paraqiti 

veten si viktimë të një vendimmarrjeje politike. 

 

Në funksion të transparencës, ISP komunikoi zyrtarisht me ILDKPKI. Në përgjigjen e këtij institucioni 

konfirmohet se “duke qenë se rasti i identifikuar nga Kuvendi për Z. Zylyftar Bregu, ka të bëjë me 

“konfliktin rast për rast të interesit”, në zbatim të nenit 11 dhe paragrafit 3 të pikës 3 të nenit 42 të 

ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për Parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve 

publike”, i ndryshuar si dhe pikës 3 të Udhëzimit nr. 1, datë. 27.6.2014 “Për krijimin, funksionimin 

dhe përgjegjësitë e strukturave të Autoriteteve Përgjegjëse për parandalimin e konfliktit të 

interesave, në institucionet publike”, ky lloj konflikti interesash konstatohet, regjistrohet dhe 

verifikohet nga Autoritetet Përgjegjëse dhe jo nga ILDKPKI. Për këtë arsye, ndërmjet ILDKPKI dhe 

Kuvendit nuk ka pasur korrespondencë për çështjen në fjalë”. 
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RASTI “MALAJ”, NISMË SHKARKIMI PËR SHKELJE LIGJI DUKE SHKELUR VETË LIGJIN 

 

Më 15 korrik 2019 mazhoranca parlamentare ndërmori nismën ligjore për inicimin e shkarkimit të 

anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, zgjedhur nga vetë Kuvendi dhe nga të 

njëjtit deputetë fundin e vitit të kaluar. Nisma e mazhorancës bazohej në të dhënat e shërbimit të 

Monitorimit në Kuvend, - një strukturë ndihmëse e administratës dhe e Kuvendit, - dhe ka të bëjë 

me akuzën se përmes deklarimeve publike prej 2018 e në vijim zoti Malaj ka cënuar etikën e 

anëtarit të KM duke bërë deklarime të natyrës politike. Në fakt, sipas ligjit organik të Bankës së 

Shqipërisë, neni 47, “Guvernatori dhe zëvendësguvernatorët e Bankës së Shqipërisë, si dhe çdo 

anëtar tjetër i Këshillit Mbikëqyrës, mund të shkarkohen nga Kuvendi me propozim të shumicës së 

anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës”. Pra, e drejta ligjore është e Bankës, jo direkt e Kuvendit.  

 

Në arsyetimin e mëtejshëm të mazhorancës në parlament, thuhet se “Këshilli Mbikëqyrës dhe 

anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, refuzojnë pa asnjë justifikim ligjor të 

shqyrtojnë ose të reagojnë ndaj sjelljes jo etike dhe në kundërshtim të hapur me rregullat e Kodit të 

Sjelljes të Miratuar nga vetë Këshilli”, duke shtuar se kjo sjellje “është refuzim i hapur i respektimit 

dhe zbatimit të ligjit mbi të cilin ata duhet të udhëhiqen dhe tentativë për pengimin e Kuvendit për 

të zbatuar ligjin në një rast evident të shkeljes së tij”. Nisma përmban 28 nënshkrime deputetësh, 

përfshirë kryetarin e Komisionit të Ligjeve në Kuvend. 

 

Deri në fundin e periudhës së 

raportimit, Kuvendi nuk ka avancuar 

në nismën e tij. Në seancën e datës 16 

korrik 2019 kryetari i Kuvendit 

z.Gramoz Ruçi deklaroi se "lidhur me 

këtë çështje njoftoj nismëtarët dhe 

Kuvendin se kërkesa nga ana ime i 

është përcjellë Këshillit të Ministrave 

për kompetencë, pasi në zbatim të 

nenit 47/1 të ligjit për BSH Këshilli i 

Ministrave është ai që nis procedurën 

dhe nëse ai e nis vihen në lëvizje 

procedurat e tjera sipas rregullores së 

Kuvendit, komisionet dhe mandej 

seanca e Kuvendit." 
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Siç rezulton edhe nga reagimi i kryetarit të Kuvendit, nisma e 28 deputetëve për shkarkim direkt në 

seancë, përbën një devijim të dukshëm nga praktikat ligjore dhe parlamentare, si dhe një nismë më 

shumë politike sesa ligjore. Sic rezulton edhe nga relacioni i nismëtarëve, ku i gjithë Këshilli 

Mbikëqyrës akuzohet për shkelje të ligjit dhe pengim të Kuvendit, atëherë do të duhej të kishte 

nismë të Kuvendit për shkarkimin e të gjithë Këshillit, jo vetëm një anëtari të tij. Vetë subjekti, 

z.Malaj, ka pasur dhe vijon të ketë deklarime politike e publike, duke e konsideruar nismën si 

hakmarrje politike ndaj tij.  

 

Kuvendi ka paralajmëruar se në tetor 2019 do të ketë një vendimmarrje finale, por deri atëherë 

është e rëndësishme që secili institucion dhe palë në proces, Kuvendi, nismëtarët, grupet 

parlamentare, qeveria, Banka dhe vetë individi, të investohen për t’a kthyer procesin në shtratin 

ligjor dhe të ndikojnë kështu në rritjen e standardeve në vlerësimin për çdo rast të njëjtë për shkelje 

etike apo konflikt interesi. 

 

RASTI “METE” DHE KALVARI I NJË DEBATI MBI KONFLIKTIN E INTERESIT  

 

Një prej dosjeve më të debatuara për gjendje të mundshme në konflikt intertesi është praktika 

parlamentare e ndjekur për të zgjedhur kryetarin e Autoritetit të Mbrojtjes Financiare (AMF). Ky 

është një rast tipik ku Kuvendi vijon të shfaqë mangësi të shumta dhe mund të kemi të bëjmë me 

praktika abuzive edhe të konfliktit të Interesit. Konkretisht, në zbatim të Ligjit Nr. 9572, datë 

3.7.2006, ndryshuar me ligjin nr. 54/2014 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare AMF” në 

kuadër të vakancës që ishte krijuar për vendin e Kryetarit të Bordit të Autoritetin e Mbikëqyrjes 

Financiare, Komisioni për Ekonominë dhe Financat i Kuvendit njoftoi sipas kalendarit të punimeve 

se në datë 17 prill 2019, ora 10.00 do të zhvillohej seancë dëgjimore me kandidaturat për kryetarin 

e Bordit të AMF, ku midis tre pjesëmarrësve figuronte si kandidaturë edhe ajo e shefit të kabinetit 

të Ministrisë së Financave z.Ervin Mete.   

 

Kandidati vijoi të jetë në detyrën e Drejtorit të Kabinetit në Ministrinë e Financave që prej shtatorit 

2017 emëruar nga ish Ministri i Financave Arben Ahmetaj, i cili aktualisht ushtron detyrën e 

Kryetarit të Komisionit për Ekonominë dhe Financat në Kuvend. Sipas Nenit 6 të Ligjit të mësipërm 

për AMF,  Kryetari i bordit të këtij institucioni emërohet nga Kuvendi, me propozimin e Komisionit 

Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, pas një procedure përzgjedhëse.  
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Nga dokumentacioni që 

disponojmë për këtë rast, z. 

Mete figuron të jetë 

kandidaturë në kundërshtim 

me legjislacionin për AMF, 

pasi njihet publikisht të ketë 

qenë i angazhuar si Kryetar i 

Partisë Politike G99, pozicion 

i cili ka papajtueshmëri me 

atë të Kryetarit të Bordit të 

AMF. Po ashtu ai figuron 

kandidat për anëtar i Këshillit 

Bashkiak të Bashkisë Tiranë i 

zgjedhur në qershor 2019 në 

emër të subjektit politik “PS”, pozicion i cili e vendos atë në pozita joligjore dhe në konflikt interesi, 

pasi AMF mbikëqyr edhe Ligjin Nr. 10 158, datë 15.10.2009 “Për obligacionet e shoqërive aksionare 

dhe të qeverisë vendore”ku parashikohet edhe emetimi i obligacioneve nga pushteti vendor. 

Ndërkohë që z. Mete figuron të ketë qenë edhe Kryetar i Këshilli Mbikëqyrës të INSIG deri në gusht 

2016, ndërkohë që ligji AMF parashikon ndalim kandidimi për personat që në tre vitet e fundit kanë 

qenë ortakë, aksionarë, apo anëtarë të organeve drejtuese të subjekteve të mbikëqyrura. Pra deri 

në gusht 2019, z. Mete nuk mund të ishte në Bordin e AMF. 

Pavarësisht konfliktit të interesave të mësipërm dhe papajtueshmërisë së detyrave të ushtruara nga 

z. Mete, Kryetari i Komisionit për Ekonominë dhe Financat z. Arben Ahmetaj, ka firmosur

kandidaturën e tij për t'u votuar nga seanca plenare e rradhës së Kuvendit, me sugjerimin për të

qenë z. Mete i avantazhuar në këtë procedurë. Qëndrimi i mbajtur veçanërisht  nga z. Ahmetaj, si

ish eprori i z. Mete duhet të kishte qenë në përputhje me shmangien e konfliktit të interesit dhe

anshmërisë në vendimarrje, duke u tërhequr nga votimi në Komision për këtë kandidaturë. Sipas

raportit të Komisionit mbi shqyrtimin e kandidaturave firmosur nga Kryetari i Komisionit për

Ekonominë dhe Financat Arben Ahmetaj, citohet se “gjatë seancës dëgjimore të datës 17 prill 2019,

kandidaturat u prezantuan dhe ju përgjigjën pyetjeve të Deputeteve. Deputetët vlerësuan

maksimalisht të gjitha kandidaturat. Kryetari i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave vlerësoi që në

Kuvend po prezantohen kandidatura cilësore dhe me integritet profesional. Në përfundim të votimit

dhe vlerësimit për të gjithë kandidatët, me votën pro të deputetëve të maxhorancës dhe abstenimin

e deputetit të opozitës, u vendos që të tre kandidaturat t'i përcillen për votim dhe vendimmarrje

përfundimtare seancës plenare, me sugjerimin që të mbështetet kandidatura e Ervin Metës”.

Në datën 16 Maj 2019, Kuvendi ka publikuar sërish axhendën ku akti përfshihej, por në seancën e 

parashikuar për votim, më 18 korrik, në momentin e votimit Grupi Parlamentar Demokrat kërkoi 

shtyrjen e tij. Sipas deklaratës së tyre, “ne kërkojmë shtyrjen e këtij projektvendimi, sepse një pjesë e 
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opozitës mendojmë që emrat e sjellë në Kuvend mund të kenë konflikt interesi. Prandaj duam më 

shumë kohë për t’i verifikuar dhe kërkojmë mirëkuptimin e maxhorancës për ta kaluar në muajin 

shtator këtë projektvendim”. Vendimi i Kuvendit është parashikuar të merret më 12 shtator 2019. 

RASTI “TUFA”, KUR POLITIKA KONSUMON KONFLIKTE SEZONALE 

Rasti “Tufa” ishte më shumë rast i debatit politik sesa juridik, dhe megjithatë përfshiu parlamentin 

për rreth një muaj. Gjatë raportimit vjetor në Kuvend të Institutit për Studimet e Krimeve dhe 

Pasojave të Komunizmit (ISKK) lindi një debat që më pas u bë edhe debat publik midis disa 

anëtarëve të komisionit, kryesisht deputetit Spartak Braho dhe drejtorit të ISKK, z.Agron Tufa. 

Debati përfundoi në padi në gjykatë të zotit Tufa ndaj deputetit Braho dhe personave të tjerë dhe 

lidhej kryesisht me akuza dhe fyerje personale, por edhe për shkak të funksionit. Duke qenë se 

deputeti është njëherësh anëtar i Komisionit të Ligjeve në Kuvend, ku ISKK raporton periodikisht 

dhe merr miratimin edhe të rezolutës vjetore, pati përpjekje të qarta për përdorimin e pushtetit në 

parlament për të denigruar figurën e titullarit dhe këtij institucioni.  

Gjatë fazës së debatit në parlament 

mazhoranca dhe deputeti në fjalë 

iniciuan amendimin, sipas të cilës të 

gjithë anëtarët e Bordit drejtues dhe 

ekipi drejtues i ISKK duhej të kishte 

certifikatë të lartë të sigurisë, - një 

dokument që i krijon mundësi 

mazhorancës përmes DSIK të 

penalizojë indirekt edhe vetë 

drejtorin e ISKK. Praktika të tilla u 

konsideruan nga drejtuesit e ISKK si 

abuzime me pushtetin dhe konflikt 

interesi, pasi sipas tyre, deputeti e përdori pozitën dhe parlamentin për inicime të akteve ligjore për 

motive personale, edhe për shkak se ai në të kaluarën (përpara vitit 1990) ka qenë zyrtar i organit të 

hetimit, organe që janë objekt studimi i vetë ISKK. Tufa në një deklarim publik tha se “Kryeministri i 

Shqipërisë nuk duhet të më zërë besë as mua, që mund të kem “konflikt interesi” në këtë çështje. A 

ka punë më të thjeshtë e më të pastër sesa të shohësh vetë ligjin nr.10242 për Institutin e Studimeve 

të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit”? Në këtë debat u përfshinë edhe figura publike, ish-

deputetë, një prej të cilëve në një intervistë për gazetën “Panorama”, e akuzoi drejtuesin e ISKK për 

konflikt interesi: - “janë në kundërshtim me ligjin, janë të pazotë ta bëjnë këtë e janë, po ashtu, të 

papërshtatshëm…janë në konflikt të hapur interesi me këtë objekt pune”.  
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Në përfundim, palët gjetën gjuhën e përbashkët gjatë vendimmarrës për rezolutën finale në 

Komision dhe çështja duket se u arkivua, por duke lënë pasoja sa në imazhin e parlamenti aq edhe 

në pozitën e ISKK-së dhe drejtuesve të tij. Konflikti midis tyre mori shumë kohë dhe vëmendje 

publike, ndaj edhe përbën një rast tjetër kur politika dhe nevojat politike të ditës ndikojnë në 

axhendën parlamentare dhe në raportin midis parlamentit dhe institucioneve të varësisë.  

ILDKPKI, ASNJË EMËR DEPUTETI NË RAPORTET MBI KONFLIKTIN E INTERESIT 

Gjatë fazës së dytë të projektit ISP pati korrespodenca zyrtare me ILDKPKI, lidhur me raste specifike 

që kanë të bëjnë me problematika të Konfliktit të Interesit. Më 5 korrik ISP adresoi kërkesën për të 

pasur listën e subjekteve deputetë dhe ish deputetë, kryetar bashkie dhe ish-kryetar bashkie, ndaj 

të cilëve ILDKPKI ka bërë kallëzim penal apo ka marrë masë administrative për shkak të deklarimit të 

vonuar apo pasaktësive në deklarim gjatë periudhës shtator 2017 -  korrik 2019, si dhe informacion 

nëse institucioni ka kryer dhe ka identifikuar raste të konfliktit të interesit për deputetët gjatë 

periudhës shtator 2017 -  korrik 2019.  

Në përgjigjen e ardhur nga ILDKPKI më datë 16 korrik 2019 theksohet se “ILDKPKI në përmbushje të 

detyrimit ligjor të parashikuar nga neni 25 i ligjit nr. 9049/2003, i ndryshuar, ka kryer procesin e 

kontrollit aritmetik dhe logjik, për të gjitha deklaratat e administruara, mbi saktësinë e vlerësimit të 

pasurisë së deklaruar, saktësinë e burimeve financiare dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë 

nga burimet e deklaruara. Gjithashtu, ILDKPKI, në zbatim të nenit 25/1 të ligjit nr. 9049, datë 

10.4.2003, i ndryshuar, si dhe në përmbushje të objektit kryesor të veprimtarisë së tij, lidhur me 

ushtrimin e kontrollit të plotë dhe hetimit administrativ për vërtetimin e saktësisë dhe vërtetësisë së 

të dhënave të pasurive, të ardhurave e detyrimeve të deklaruara nga zyrtarët dhe personat e lidhur 

me ta, konstatimin e rasteve të konfliktit të interesit, ka kaluar në kontroll të plotë subjektet 

deklarues sipas skemës së kontrollit, si për shkak funksioni, ashtu edhe bazuar në informacione të 

ardhura nga denoncimet në numrin pa pagesë 0800 9999, postën zyrtare dhe elektronike, median e 

shkruar, audio-vizive, etj.  

Për informacion më të detajuar mbi ushtrimin e veprimtarisë verifikuese dhe kontrolluese të 

ILDKPKI-së si dhe rezultateve të kontrolleve të kryera, ju lutemi t’iu referoheni të dhënave të 

paraqitura në Raportet Vjetore të Inspektoratit të Lartë, të cilat janë lehtësisht të aksesueshme në 

faqen zyrtare të internetit si në linkun vijues www.ildkpki.al/raporte-vjetore/.” 
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Në këtë mënyrë, ILDKPKI konfirmon se ka kryer 

procedurën e kontrollit aritmetik dhe logjik, për të gjitha 

deklaratat e administruara. Në raportin vjetor 2018 të 

paraqitur në parlament, ku ILDKPKI sugjeron se gjenden 

edhe të dhënat mbi deputetët, në fakt nuk ka asnjë emër 

konkret dhe asnjë indicie konkrete që lidhet me deputetët. 

I vetmi rast kur citohen është raportimi se “gjatë 

periudhës 2014 - 2018 ka referuar pranë Institucionit të 

Prokurorisë, strukturave të hetimit tatimor, Drejtorisë së 

Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, si dhe 

Policisë së Shtetit 315 subjekte, në të cilët janë përfshirë 

zyrtarë të të gjitha kategorive dhe niveleve, si Deputetë të 

Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Kryetar Bashkie, 

Drejtorë Drejtorie etj. Për periudhën raportuese janë 

paraqitur në total 53 raste referimesh penale”, pa 

përcaktuar cilët janë zyrtarët, cilët janë deputetët, vitin e 

referimeve, etj.  

Pra, ILDKPKI në komunikimin me të dhe në raportin vjetor 

2018 ende nuk ka asnjë emër konkret deputeti të cituar 

apo të identifikuar në gjendje të konfliktit të interesit apo 

në shkelje të ligjit lidhur me deklarimin e pasurisë.  

DENONCIMET, DOMINUESE 

ATO ME NGJYRIME POLITIKE 

Denoncimet e ardhura në 

adresën e ISP mbi rastet e 

mundshme të konfliktit të 

interesit, kanë qenë në 

përgjithësi denoncime të 

dominuara nga ngjyrime 

politike. Në shumicën e rasteve 

janë akuza dhe të dhëna që 

citohen edhe nga parti të 

ndryshme, sidomos opozita, 

dhe si të tilla, nuk përcjellin 

fakte të reja, por vetëm 

përsëritin të dhënat e njohura 

tashmë. Megjithatë ka pasur 

raste kur denoncimeve i janë 

shtuar të dhëna të reja, 

sidomos të dhëna që lidhen me 

biznese private apo familjare të 

deputetëve dhe gjendjen e tyre 

të mundshme në konflikt 

interesi me vendimet dhe 

aktivitetin e tyre parlamentar. 

Ka pasur edhe raste, kur 

qytetarë kanë sjellë të dhëna 

shumë akuzuese ndaj 

deputetëve të veçantë, për të 

cilat stafi dhe ekspertët janë 

investuar për kryerjen e 

verifikimeve përmes 

institucioneve qendrore dhe 

vendore.
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      MONITORIMI I REGJISTRIT TË LOBISTËVE  

 

Stafi i ISP ka vijuar monitorimin edhe të Regjistrit të 

Lobistëve në Kuvend. Në periudhën e mëparshme të 

monitorimit ishin regjistruar 27 organizata lobuese, 

ndërkohë që në fundin e muajit gusht 2019 

rezultojnë 51 organizata, ku janë shtuar edhe disa 

prej organizatave të njohura në mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut.  

 

Kuvendi ka qenë korrekt në publikimin e database të 

Regjistrit përmes faqes në internet 

(http://parlament.al/Informacion/Transparenca/34), 

megjithatë nuk ka ende një vlerësim paraprak nga 

Kuvendi dhe asnjë proces analize, nëse organizatat e 

regjistruara kanë ose jo gjendje të konfliktit të 

interesit me deputetë të veçantë ose në ndonjë rast, 

nëse janë përfitues vetë nga mbështetje të ofruara 

nga Kuvendi. Gjithashtu, nuk ka ende një mekanizëm 

matës dhe transparent të anëtarësisë së deputetëve 

në organizata të ndryshme për të parë më pas nëse 

këto organizata janë përfituese ose jo të akteve që 

nxjerrin deputetët e lidhur direkt ose indirekt me to.  

 

Vlen të theksohet se praktika e Regjistrit të Lobimit 

mbetet pozitive dhe me ndryshimet në Rregullore, 

disa aspekte të tjera të lobimit janë përmirësuar, 

megjithatë nuk ka ende një sistem funksional dhe të 

standardizuar, sipas të cilit, organizatat të ftohen 

sipas Regjistrit dhe në rast rekomandimesh apo 

sugjerimesh të dëgjohen ose informohen mbi 

vlerësimin e Kuvendit për to.  

 

Edhe në rastin e ISP, pothuajse shumica absolute e 

rekomandimeve apo shqetësimeve tona adresuar 

Kuvendit, përfshirë rekomandimet për ndryshime në 

Rregullore dhe në përmirësimin e praktikave të 

NEVOJAT E PAPËRMBUSHURA PËR 

TRAJTIM TË DEPUTETËVE 

Ndryshimet tek deputetët nxorën në 

pah edhe nevojën e trajnimit të 

deputetëve të rinj me praktikat e mira 

të Kodit të Sjelljes dhe të parandalimit 

të Konfliktit të Interesit. Një numër 

aktesh dhe sjelljesh të deputetëve, 

sidomos atyre të rinj, demonstruan 

mungesë të theksuar të njohurive mbi 

legjislacionin dhe standardet e 

konfliktit të interesit, por edhe vullnet 

e interes për të përfituar nga trajnimi, 

informacionet apo asistenca nga 

jashtë mbi këtë problematikë. ISP-së iu 

kërkua fillimisht nga drejtues të 

Kuvendit të organizonte trajnim për 

deputetët e rinj, por më pas vetë 

parlamenti vendosi të kryejë trajnimin 

në bashkëpunim me ILDKPKI 

“Parandalimi dhe zgjidhja e rasteve të 

konfliktit të interesave, si dhe 

deklarimi i pasurisë për deputetët e 

Kuvendit të Shqipërisë”. Rregullorja e 

Kuvendit detyron Kuvendin t’u ofrojë 

trajnim të tillë informativ të gjithë 

deputetëve brenda një periudhe të 

kufizuar kohore, megjithatë, deri tani 

rezulton se vetëm 70% e deputetëve të 

rinj janë përfshirë në trajnime ose i 

janë përgjigjur organizimit të tyre nga 

Kuvendi. Paralelisht, ISP i vuri Kuvendit 

në dispozicion për deputetët e rinj 

broshurën informative mbi Konfliktin e 

Interesit të përgatitur në fazën e parë 

të projektit. 

 

http://parlament.al/Informacion/Transparenca/34


20 

punës në rastin e Konfliktit të Interesit, - nuk kanë marrë përgjigje, nuk jemi ftuar në debatin e 

zhvilluar në komision dhe nuk ka një qasje vlerësuese mbi impaktin e shoqërisë civile në raport me 

rritjen e transparencës së Kuvendit.  

Stafi i ISP monitoroi hartimin dhe ecurinë e Regjistrit të Lobistëve, ku në të cilin rast pas rasti duhet 

të shënohen takimet e komisioneve parlamentare 

përkatëse me lobistë, organizata të shoqërisë civile 

ose grupe të interesit. Kuvendi ka publikuar online 

formularët që duhen plotësuar në çdo rast deklarimi, 

por deri në hartimin e këtij raporti (shtator 2019) nuk 

kishte asnjë rast të vetëm të deklaruar nga Kuvendi 

apo nga deputetët. 

MAJ – GUSHT 2019: DOMINUESE HYRJA E 
DEPUTETËVE TË RINJ DHE ZGJEDHJET LOKALE 

Për shkak të ndryshimeve në parlament (zëvendësimit 

të rreth 45 deputetëve dhe mungesës së 18 

mandateve të tjera për të plotësuar numrin 140 të 

parlamentit), stafi monitorues ka ndeshur vështirësi 

në monitorimin e vazhdueshëm dhe të njëjtë të të 

gjithë deputetëve në komisionet parlamentare. 

Emërimet e deputetëve të rinj në komisione janë bërë 

disa ditë dhe në ndonjë rast, disa javë pas marrjes së 

mandatit, ndaj edhe jo të gjithë janë bërë pjesë e 

punës në komisionet e parlamentit. Gjithashtu ka 

pasur raste kur deputetë të rinj kanë marrë pjesë me 

dëshirë në mbledhje të komisioneve të caktuara (e 

drejtë e tyre me Rregullore), por pa qenë zyrtarisht 

anëtar i tyre.  

Megjithatë monitorimi i komisioneve në tërësinë e 

aktivitetit dhe të vendimmarrjes së tyre nxori në pah 

faktin se nga deputetët më me përvojë ka përpjekje për të qenë korrekt me detyrimet ligjore që 

burojnë nga Konflikti i Interesit, por nga ana tjetër, për shumicën e tyre mbetet ende e paqartë vija 

ndarëse midis gjendjes në konflikt interesi dhe aktiviteti i tyre i vazhdueshëm si deputet në 

komisionet parlamentare dhe në seancat plenare. Për deputetët e rinj kjo paqartësi është akoma 

më e madhe, dhe ndaj nuk kemi asnjë rast të deklarimit prej tyre të gjendjes në konflikt interesi, 

ISP DHE SENSIBILIZIMI MBI KI

Stafi i ISP u angazhua në debate 

televizive, intervista në TV dhe në 

mediat e shkruara, në shënime në rrjetet 

sociale, etj, për të ngritur problematika 

që lidhen me konfliktin e interesit dhe 

për të sensibilizuar rritjen e vëmendjes 

publike dhe parlamentare ndaj kësaj 

problematike.  

ISP shpërndau në mediat sociale një spot 

sensibilizues për këtë qëllim, ndërkohë 

që bëri njoftim publik mbi rastet më 

problematike gjatë fazës së dytë të 

projektit. Spoti sensbilizues gjendet në 

link 

https://isp.com.al/index.php/2019/03/27/

isp-spot-sensibilzues-mbi-konfliktin-e-

interesit-dhe-kodin-e-sjelljes-ne-

parlament/, deklarime në TV mund të 

shihen edhe në link 

www.youtube.com/watch?v=d0vspNwie

aQ, si dhe disa prej deklaratave publike 

gjenden edhe në adresën e ISP në 

internet www.isp.com.al.  

http://www.isp.com.al/
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ndërkohë që denoncimet e ardhura nga burime të ndryshme pretendojnë se ka pasur gjendje të tilla 

në disa prej vendimmarrjeve sidomos në fushën e shërbimeve sociale, në taksa, në miratimin e 

kontratave e kredive të ndryshme apo në vendimmarrje të tjera të Kuvendit në periudhën e fundit. 

MONITORIM I KOMISIONEVE: RISI DHE PROBLEMATIKA 

Gjatë periudhës maj-korrik stafi i ISP ka monitoruar nga afër të gjitha debatet e zhvilluara në 

seancat plenare, në komisionet e përhershme dhe ato të përkohshme në Kuvend, përfshirë 

Komisionin Hetimor lidhur me dekretin e Presidentit për zgjedhjet lokale, si dhe të gjitha aktet e 

Kuvendit në raport me institucionet e tjera. Një vëmendje të veçantë i është kushtuar funksionit 

zgjedhor nga Kuvendi, nëse kandidatë që kanë qenë në axhendë për t’u zgjedhur nga Kuvendi kanë 

pasur ose jo raste të konfliktit të interesit me vetë deputetët vendimmarrës, nëse është zbatuar 

procedura dhe nëse ka pasur debat publik mbi to, në këndvështrimin e konfliktit të interesit. 

Monitorimi i komisioneve parlamentare dhe i vetë praktikës së parlamentit për mbajtjen e 

Regjistrave që lidhen me Konfliktin e Interesit, atë të Dhuratave apo atë të Lobimit, gjatë periudhës 

prill – gusht 2019 rezulton se ka pasur raste minimale të ndryshimeve dhe deklarimeve. Kjo ka 

ndodhur për shkak të dy faktorëve: e para, deputetët janë më të ndjeshëm dhe evitojnë 

pjesëmarrjen në debate në raste që mund të konsiderohen konflikt interesi dhe e dyta, sepse një 

pjesë e madhe e deputetëve në këto komisione janë deputetë të rinj, pa përvojë në praktikat 

parlamentare dhe jo shumë aktivë në debatet në komisione dhe në seanca plenare. 

Në monitorimin e punës në komisione problemet e konfliktit të interesit u shfaqën në pak raste, 

kryesisht në akte, praktikë pune dhe në vendimmarrje, të cilat mund të presupozohet se përbëjnë 

konflikt interesi dhe të jenë jo direkt konflikt interesi. Konkretisht, gjatë periudhës në monitorim 

thuajse nuk ka pasur raste kur deputetët kanë bërë deklarime në komisione për konflikte interesi, 

por ka pasur raste që janë raportuar tek ISP për situata të mundshme të konfliktit të interesit.  
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• Komisioni i Ligjeve ka pasur një aktivitet të madh në këtë periudhë dhe ISP është fokusuar në të

gjitha praktikat e punës dhe vendimmarrjes së tij, kryesisht në ato që kanë të bëjnë me

shqyrtimin e nismave ligjore dhe me nismën për shkarkimin e Presidentit të Republikës. Fakti se

ka dy deputetë të këtij komisioni kanë bërë deklarime në Regjistrin e Konfliktit të Interesit do të

thotë se është komision shumë më i ndjeshëm ndaj kësaj problematike dhe brenda tij ka

deputetë që e konsiderojnë sfidën e KI me standardet e kërkuara.

• Megjithatë, gjatë aktivitetit të komisioneve kemi ndeshur edhe në problematika specifike, të

cilat mund të përbëjnë elementë të Konfliktit të Interesit. Për shembull, iniciatorë të

ndryshimeve në Kodin Penal janë disa deputetë, përfshirë relatori i caktuar nga Komisioni i

Ligjeve, apo edhe në rastin e ndryshimeve në ligjin për ISKK janë disa deputetë nënshkrues,

përfshirë relatorët e nismës. Ka edhe praktika të tjera të njëjta për nisma të tjera ligjore.

Kryesisht janë deputetët Adnor Shameti, Alket Hyseni, Spartak Braho, Klotilda Bushka, Bashkim

Fino, etj.

• Në komisione gjithashtu ka pasur debate të paregjistruara midis deputetëve për rastet e

shqyrtimit të kandidatëve për poste të ndryshme ose në aktivitetin e raportimeve periodike në

Kuvend, duke lënë të kuptohet lobimi personal i deputetëve të caktuar në mbrojtje të ndonjë

zyrtari të lartë që raporton në Kuvend ose e anasjelltë, sjellja kritike ndaj zyrtarëve raportues,

në varësi nga raportet personale të këtyre zyrtarëve me deputetët.

• Lidhur me problematika të tjera mund të referohet edhe detyrimi që ka Kuvendi, që në çdo rast

kur media raporton ose akuzon se deputetë të caktuar janë në gjendje të konfliktit të interesit,

deputetët duhet të deklarohen mbi akuzat në seancën më të afërt të mbledhjes së parlamentit,

në mbledhjen e Komisionit ose në strukturat e tjera të larta parlamentare. Stafi i ISP-së ka

komunikuar zyrtarisht me Kuvendin për disa raste të tilla dhe përgjigjia zyrtare është se në asnjë

rast nuk ka pasur deklarime të tilla nga deputetët dhe asnjë strukturë e Kuvendit nuk ndjen

përgjegjësi në moszbatimin e këtij standardi të Kodit të Sjelljes.

• Në debatet e ndryshme publike ka pasur raste kur deputetë të veçantë janë akuzuar se

ndodhen në konflikt interesi me detyrën, kryesisht me deputetë që bëjnë pjesë në Komisionin e

Ligjeve dhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Konkretisht, nga dalja në përgjimet e

publikuara nga mediat të emrave të deputetëve Damian Gjiknuri, Ulsi Manja, Xhemal Qefalia,

etj, janë rritur akuzat ndaj tyre dhe zërat se si të tillë ata nuk mund të jenë përkatësisht drejtues

në komisionin e Reformës zgjedhore, në Komisionin e Ligjeve apo në Komisionin e Sigurisë

Kombëtare. I akuzuar ishte edhe deputeti Ilir Ndraxhi, i cili del gjatë përgjimeve, por që i ka

mohuar përgjegjësitë e tij. Prokuroria ka deklaruar nisjen e hetimeve për dosjet në fjalë, por

ende nuk ka ndonjë rezultat konkret, ndaj ne mbetemi në monitorim edhe më tej të kësaj

problematike.
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• Në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave ashtu edhe tek Komisioni i Ligjeve, një prej

problematikave të dala nga monitorimi është ushtrimi njëherësh i disa funksioneve nga të

njëjtët deputetë në procedurën parlamentare. Kjo situatë vjen nga mungesa e qartë e rregullave

të shkruara, më të cilat mund të parandalohen situata jo normale në praktikën parlamentare,

siç është raporti midis anëtarit të komisionit, iniciuesit të ligjit, drejtuesit të komisionit dhe

relatorit në komision. Sipas Rregullores së Kuvendit, “relatori paraqet vlerësimin e përgjithshëm

mbi projektligjin ose çështjen që diskutohet dhe, nëse e sheh të arsyeshme, i propozon

komisionit të kërkojë mendimin e Këshillit për Legjislacionin, sipas nenit 14 të kësaj

Rregulloreje”. Kryetari i komisionit, pas dëgjimit të relatorit, fton anëtarët e Komisionit, për

pyetje drejtuar nismëtarëve të projektligjit dhe relatorit dhe, pas kësaj, deklaron të hapur

diskutimin në parim për projektligjin. Pra, Rregullorja ndan përgjegjësitë e relatorit me të

kryetarit, duke nënkuptuar se kryetari nuk mund të jetë relator i nismave ligjore në axhendën e

komisioneve.

• Nga monitorimi i komisioneve ka rezultuar se në disa raste është aplikuar një praktikë tjetër nga

ky përcaktim. Konkretisht, në mbledhjen e datës 2 prill gjatë debatit për projektvendimin “Për

emërimin e një anëtari të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (propozim nga BSH),

relator ka qenë vetë kryetari i komisionit A. Ahmetaj. Rasti tjetër me një nismë tjetër ligjore, ku

kryetari është iniciues dhe relator. Konkretisht, deputeti A. Ahmetaj, njëherësh kryetar i

Komisionit vijon edhe më tej, ashtu si në fazën e parë të monitorimit, të drejtojë mbledhje dhe

të jetë përcaktues në miratimin e akteve që janë propozuar po prej tij në ditët e fundit të qenies

ministër në dhjetor 2018. I tillë ishte rasti i nismës ligjore si ministër, “Për trajtimin financiar,

suplementar, të punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë, të punonjësve të industrisë

së naftës e të gazit dhe punonjësve që kanë punuar në metalurgji”. Në debatin e zhvilluar në

mbledhjen e Komisionit më 21.05.2019 mbledhja u drejtua nga vetë z. Ahmetaj dhe ai, deklaroi

se "komisioni më ka caktuar detyrën e relatorit, edhe për një shkak praktik, sepse ligji është

punuar në kohën kur unë kam qenë në detyrën e ministrit të Financave".

• Një prej debateve lidhet me ligjin e ri të Akademisë së Shkencave. Në relacionin e ligjit

depozituar në Kuvend thuhet se “projektligji u hartua nga grupi i punës i ngritur nga Ministrja e

Arsimit, Sportit dhe Rinisë si dhe nga komisioni ad hoc i ngritur nga Asambleja e Akademisë së

Shkencave”. Grupi i punës i ngritur nga Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe komisioni ad

hoc i ngritur nga Asambleja e Akademisë së Shkencave ia përcollën këtë ligj deputetëve jo në

rrugë zyrtare por indirekte, dhe 13 deputetë e paraqitën projekt ligjin si nismë e tyre legjislative.

Për këtë çështje ka debate të ndryshme, si p.sh,



24 

o pretendimi i një pale se struktura e ngritur për ta propozuar përbëhet vetëm nga

punonjës të ASH, pra se akademikët kanë propozuar ligj për veten e tyre dhe më

pas, puna e tyre paraqitet në Kuvend si kontribut i deputetëve, të cilët e firmosin

dhe e paraqesin në programin parlamentar si nismë parlamentare.

o Gjatë debatit për ligjin ish ministrja Mirela Kumbaro., tani deputete në parlament,

theksoi se “në këndvështrimin tim më rezulton se anëtarët e Asamblesë janë

njëkohësisht edhe anëtarë ose punonjës të punësuar pranë komisioneve, sepse në

projektligj nuk është e qartë ndarja 17 mes organit politik-bërës, që është Asambleja.

Pra, duket sikur janë të njëjtët, edhe anëtarë të Asamblesë, edhe zbatues”.

o Një aspekt tjetër në këtë debat lidhet me mënyrën e organizimit dhe të zhvillimit të

seancave dëgjimore në Komision. Në mbledhjet e Komisionit pa praninë e opozitës,

drejtuesja e mbledhjes, Milva Ekonomi, deklaroi se ka marrë kërkesë institucionale

me whatsapp dhe forma të tjera personale të komunikimit nga individë për t’u ftuar

për të folur në komision lidhur me projekt ligjin, ndërkohë që praktika parlamentare

kërkon që çdo kërkesë të jetë e regjistruar, zyrtare, e argumentuar dhe me

vendimmarrje të komisionit.

Praktika të tilla krijojnë përshtypje se kemi të bëjmë me lobim dhe njohje personale të deputetëve 

të caktuar me individë jashtë parlamentit që kanë interes për ligjin dhe jo një praktikë pune të 

bazuar në transparencë dhe standarde. 

• Shqetësim tjetër në komisione është fakti se për një sërë aktesh ligjore ka procedurë të

përshpejtuar dhe për pasojë, ka vështirësi edhe kohore për të hulumtuar elementë që mund të

përbëjnë konflikt interesi midis akteve dhe deputetëve pjesëmarrës e votues. Po ashtu, ndikim

ka edhe fakti se opozita nuk është aktive në komision dhe se një pjesë e akteve të publikuara

edhe në faqen zyrtare të Kuvendit nuk janë të plota (mungojnë procesverbalet në kohë,

mungojnë relacionet e komisioneve apo të dhëna të sakta mbi rendin e ditës, axhendën mujore,

nismat dhe komentet e ardhura nga institucionet e tjera).
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MONITORIMI I MEDIAVE:  
LIGJËRIMI POLITIK, KONFLIKTI I INTERESIT MBETET DYTËSOR 

Gjatë fazës së dytë të projektit ISP vijoi monitorimin e të gjitha deklaratave politike nga deputetët 

dhe ish deputetët, si dhe reflektimin e tyre në media, lajmet e raportimet e medias televizive, 

median e shkruar dhe portalet kryesore online mbi të njëjtën problematikë. Pjesë e monitorimit 

kanë qenë më shumë se 400 edicione kryesore lajmesh si dhe mbi 100 emisione kryesore të debatit 

politik, mbi 240 numra të gazetave print, si dhe media online për çdo ditë të muajit.  

Nga të dhënat e stafit monitorues rezulton se në tërësi, rreth 100 deklarime të ndryshme ku citohet 

fjala “konflikt interesi” kanë zënë vend pothuajse njëherësh edhe në portalet online, edhe në 

median e shkruar edhe në median televizive.  

Në tërësi në debatin parlamentar gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur debate lidhur me konfliktin e 

interesit dhe as raste të denoncuara nga palët në parlament, edhe për shkak të ndryshimeve që 

kanë ndodhur në përbërjen parlamentare dhe mungesës së një debati real e profesional midis 

deputetëve dhe grupeve të reja parlamentare. 

Ligjërimi mbi konflikt interesi është përdorur kryesisht në shkëmbimet e deklarimeve midis 

parlamentit dhe Presidentit të Republikës, si dhe në raste specifike në akuza të ndërsjellta, kryesisht 

në media. Termi është përdorur dukshëm shumë herë më tepër në ligjërimin politik e publik lidhur 

me reformën në drejtësi, pra jo direkt në aktivitet parlamentar. 

Për shkak të mungesës së opozitës efektive në parlament, ka pasur numër minimal rastesh të 

fjalimeve politike, akuzave apo deklarimeve në ligjërimin politik, të cilat më pas reflektohen edhe në 

raportimet e rregullta mediatike të mediave televizive dhe atyre online. Në dy raste kur deputetët 

kanë folur për konflikt interesi, kryesisht në akuza adresuar Presidentit nga foltorja e parlamentit, 

deklaratat e tyre janë bërë pjesë e raportimit në të gjitha mediat televizive dhe ato online.  

1. Deputetja Rudina Hajdari gjatë një debati parlamentar mbi rezolutën e Kuvendit ndaj dekretit të

Presidentit për datën e zgjedhjeve e akuzoi këtë të fundit se “a nuk futet vendi më shumë në

krizë nëse palët nuk ulen në tryezë për të caktuar një datë tjetër? Nëse kushti i vetëm është

largimi i Ramës, si mund të ulen palët? Unë e shikoj të pamundur. Së dyti, nëse gruaja juaj është

pjesë e opozitës dhe kjo palë është bërë pjesë e këtij konflikti, nuk është ky konflikt i pastër

personal?”

2. Deputeti Andi Përmeti gjithashtu për të njëjtin debat, akuzoi Presidentin për Konflikt interesi në

vendimmarrje. Sipas tij, “Zhdekretimi i datës së zgjedhjeve është nul, sepse është në tejkalim të

plotë të të drejtave që i jep Kushtetuta. Jo vetëm kaq, por ne kemi edhe një nen 108 të

procedurave civile, që thotë qartë se çdo akt i nxjerrë në konflikt të pastër interesi është akt nul.
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Ne po thamë tani që nuk ka konflikt interesi mes një burri dhe një gruaje, dhe një burri që nxjerr 

një akt për gruan e tij, atëherë kjo është çmenduri. Duhet të tallemi dhe të bëjmë teatër me 

njëri-tjetrin”.  

3. Mediat kanë raportuar edhe për vendimin e dy deputetëve për të regjistruar dy raste të

gjendjes në konflikt interesi në Regjistrin e

Deklarimit në Kuvend. Vlerësimi i medias ka qenë 

pozitiv dhe kjo tregon se kur ka deklarime paraprake, 

media i mirëpret dhe i konsideron ato si standard i ri

në jetën parlamentare. 

4. Ish deputetja Klajda Gjosha flet në një intervistë të

cituar nga media nën monitorim më 20 maj 2019,

duke deklaruar se kryeministri është në konflikt

interesi për shkak të pozitës së tij refuzuese ndaj

kërkesës për dorëheqje dhe këmbënguljes për të

zhvilluar zgjedhje pa opozitën. Akuza në këtë rast

është politike dhe lidhet me raportet midis

pushteteve/institucioneve.

5. Lidhur me faktin se disa deputetë janë njëherësh

iniciues të nismës për shkarkimin e Presidentit, më

pas edhe relatorë të nismës së tyre, edhe

vendimmarrës në Komision dhe në seancë, ka pasur

raportime gjerësisht në media. Në një rast të tillë

portali newsbomb.al i dha hapësirë kritikës

konstruktive të ISP, e cila mbyllej me sugjerimin se 

raste të tilla janë momente që duhet së paku të 

nxisin reflektim & nevojën emergjente për ndërhyrje ligjore dhe krijim praktikash të mira 

parlamentare, të cilat të sigurojnë standarde më të larta vlerësimi, vendimi dhe sjelljeje në 

organin më të lartë përfaqësues në sistemin tonë politik e vendimmarrës. 

6. Në debate televizive ka ndodhur që figura publike, politikanë apo individë me ndikim në media,

të komentojnë, akuzojnë apo flasin për praktika të konfliktit të interesit të deputetëve në

vendimmarrjen e tyre. Në një debat të tillë p.sh, me 28 qershor, studiuesi Artan Fuga akuzoi

parlamentin për konflikt interesi në ushtrimin e përgjegjësive të tij për të zgjedhur tre anëtarë

të Gjykatës Kushtetuese, të cilët më pas do të duhet të marrin vendime mbi vetë parlamentin

dhe nismën e tij për shkarkimin e Presidentit.

REFLEKTIMI NGA RAPORTIMET E
MEDIAS? ENDE ASNJË REAGIM

Nga të dhënat e verifikuara në 

Kuvend dhe në media, rezulton se 

praktika e Kodit të Sjelljes, sipas të 

cilës, deputetët e akuzuar në media 

të ndryshme për konflikt interesi 

duhet të bëjnë deklarim sqarues në 

mbledhjen e parë në parlament 

(komision apo seancë), rezulton se 

nuk ka pasur asnjë rast të tillë 

deklarimi megjithëse akuzat nga 

mediat nuk kanë munguar. Për shkak 

se nuk ekziston një mekanizëm 

përgjegjës në raste të tilla, që merr 

raportimet e mediave, monitoron 

deputetët dhe imponon zbatimin e 

Kodit të Sjelljes, kjo praktikë ka 

rezultuar jo efikasë. 
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RAPORTIMET E MEDIAS? DOMINUESE RASTET E VETING-UT 

Për shkak se procesi më i rëndësishëm gjatë tre muajve të fundit është ai i jetësimit të reformës në 

drejtësi dhe ligjërimi politik është fokusuar edhe në bilancin e kësaj reforme, pjesë e rëndësishme e 

ligjërimit mediatik lidhur me konfliktin e interesit kanë qenë pikërisht zhvillimet në reformën në 

drejtësi. 

Për rrjedhojë, shumica e raportimeve në media gjatë kësaj periudhe në lidhje me konfliktin e 

interesit, janë lajme që kanë të bëjnë me procesin e vettingut në drejtësi.  

1. Konkretisht, për shkarkimin e kreut të gjykatës Fier, të gjitha mediat raportuan se arsye

kryesore ishte gjendja e tij në konflikt interesi.

2. Më 5 prill të gjitha mediat online raportuan se në sitën e vettingut kaloi drejtuesi i

Prokurorisë së Sarandës E. Ademi, për të cilin Komisioni i Pavarur i Kualifikimit evidentoi një

sërë problemesh të lidhura me pasurinë. Procesi i rivlerësimit filloi për të tre kriteret por

është përfunduar vetëm për dy, pasurinë dhe aftësitë profesionale. Sipas ILDKPKI, subjekti i

rivlerësimit ka bërë deklarime të pasakta, rezulton të ketë fshehur pasurinë, si dhe të jetë

kapur në konflikt interesash. Sipas KPK në këtë rast ka konflikt interesi. Subjekti ka paguar të

gjitha detyrimet e kontratës. Ligji ndalon prokurorët të lidhin kontrata me subjekte publike.

Subjekti ka pretenduar se në tokën e marrë me qira nuk janë kryer investime dhe nuk

gjendet në kushtet e konfliktit të interesit.

3. Kryetari i Gjykatës së Apelit Administrativ K. Selita u akuzua për konflikt interesi, dhe

raportimet zunë vend në të gjitha mediat kryesore. Megjithatë verifikimet dhe

vendimmarrja nga KPK arriti në konkluzionin se nuk kemi të bëjmë me konflikt interesi, ndaj

pretendimit se ai ka marrë vendime si gjyqtar për procese të ndryshme të tatimeve, ku

bashkëshortja e tij ishte drejtuese.

4. Në një rast të bujshëm lidhur me praktikat e evidentimit dhe vendimmarrjes mbi konfliktin e

interesit, ONM (Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit) hetoi pretendimet se kryetarja e

Kolegjit të Posaçëm të Apelimit N. Mulaj, mund të jetë në konflikt interesi në drejtimin e

çështjes ndaj subjektit të rivlerësimit A. Malaj. Pretendimi lidhej me faktin se Malaj kishte

qenë gjyqtar në një vendim gjyqësor në favor të njërit prej anëtarëve të familjes së

drejtueses së  KPA. Në përfundim, zonja Mulaj, dha dorëheqje nga çështje dhe

vendimmarrja erdhi jashtë çdo ndikimi të saj direkt apo indirekt.

5. Disa media kanë qenë kritike ndaj kreut të KLP G.Ibrahimi i cili raporton në Kuvend dhe për

zhvillimet në sistemin e drejtësisë, duke akuzuar edhe Fondacionin Shoqëria e Hapur për

Shqipërinë për konflikt interesi. Në një rast të tillë, p.sh, një media online shkruan se
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reforma në drejtësi është projekti i Fondacionit Soros dhe monitorimi i saj po bëhet po nga 

Fondacioni Soros.    

6. Ka pasur referime në media për konflikt interesi edhe në lidhje me zyrtarë të lartë të

bashkive, si për shembull, kryetarin e bashkisë Klos. Sipas raportimit të medias, ILDKPKI ka

nisur verifikimet mbi dyshimet se kompania e ish kryetarit të bashkisë është në kushtet e

konfliktit të interesit. ILDKPKI ka konfirmuar se vijojnë hetimet dhe ende nuk ka një rezultat

zyrtar të tyre.
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Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga 
Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile 
(KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA). Përmbajtja dhe 
rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të 
Norvegjisë dhe Partnerëve Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA). 
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