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L i s ta e  shkut imeve

AKPT   Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 
AKSHI  Agjencia Kombëtare për Shoqëritë e Informacionit
APP  Agjencia e Prokurimit Publik
ASHPM Agjencinë Shtetërore të Pajisjeve Mjekësore
AVA  Agjencia e Vlerësimit të Arritjeve të Nxënësve
BE  Bashkimi Evropian
DAP  Departamenti i Administratës Publike
DAR/ZA Drejtoria Arsimore Rajonale/ Zyra Arsimore
DBNJ  Drejtoria e Burimeve Njerëzore
DIACA  Department of Administrative Internal Control and 
  Anti-corruption
DKKF  Drejtoria Kundër Krimit Financiar
DKKOKR Drejtoria Kundër Krimit të Organizuar e Krimeve të Rënda
DKM  Departamenti për Kufirin dhe Migracionin
DPD  Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
DPPSH Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
DPQ  Drejtoria e Policisë së Qarkut
DPRr  Drejtoria e Policisë Rrugore
DPT  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
DQRr  Drejtoria e Qarkut e Policisë Rrugore
DRS  Drejtoria e Rendit dhe Sigurisë
DSP  Drejtoria e Sigurisë Publike
DSP  Drejtoria e Standardeve Profesionale
DShM  Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse
DTP  Drejtoria e Trajnimit Policor
DHK  Drejtoria e Hetimit të Korrupsioni
DHKA  Dhoma Kombëtare e Avokatëve
FA  Forcat e Armatosura
HRMIS  Human Resource Managment Information System
IAL  Institucionet e arsimit të lartë
ICITAP  International Criminal Investigative Training Assistance 
  Program
ICMIS  Integrated Case Management Information System
IKAP  Inspektorati Kombëtar i Arsimit Parauniversitar
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IKT  Instituti i Kurrikulës dhe Trajnimit
ILDKP  Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive
ILO  International Labor Organization (Organizata 
  Ndërkombëtare e Punës)
IOM  International Organization for Migration
IPA  Instrument for Pre-Accession Assistance
ISKSH  Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor
ISHP  Inspektorati Shtetëror i Punës
ITAP  Instituti i Trajnimit të Administratës Publike
IZHA  Instituti i Zhvillimit të Arsimit
KiE  Këshilli i Evropës
KLD  Këshilli i Lartë i Drejtësisë
KM  Këshilli i Ministrave
KPP  Komisioni i Prokurimit Publik
MASH  Ministria e Arsimit dhe Shkencës
MD  Ministria e Drejtësisë
MF  Ministria e Financave
MM  Ministria e Mbrojtjes
MPÇSSHB Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
  Barabarta
MPJ  Ministria e Punëve të Jashtme
MPPT  Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
MSA   Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit
MSH   Ministria e Shëndetësisë
NJQH  Njësia Qendrore e Harmonizimit
OPDAT Overseas Prosecutorial Development, Assistance and 
  Training Program
OSBE  Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë
PACA   Project Against Corruption in Albania
PAMECA  Police Assistance Mission Of the European Community to 
  Albania (Misioni i Asistencës Policore i Komunitetit 
  Evropian në Shqipëri)
PiV  Plani i Veprimit
PKK  Pika e kalimit kufitar
PKM  Policia Kufitare dhe Migracionit
PP  Prokuroria e Përgjithshme
QKKB  Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave
QKL  Qendra Kombëtare e Licencimit
QPZ  Qendra e Publikimeve Zyrtare
QSUT  Qendra Spitalore e Universitetit të Tiranës
SAB  Sektori i Auditit të Brendshëm
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SIGMA  Support for Improvement in Governance and Management
SHISH  Shërbimi Informativ Shtetëror
SHIU  Shërbimi Informativ Ushtarak
SHKB  Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
SHKP  Shërbimi Kombëtar i Punës
SHM   Shkolla e Magjistraturës
SHSSH Shërbimi Social Shtetëror
TAIEX   Technical Assistance Information Exchange Instrument
TIMS  Total Information Management System
UK  Ujësjellës-kanalizime
USAID  United States Agency for International Development
VKM  Vendim i Këshillit të Ministrave
ZRPP   Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
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hyrje

Lufta kundër korrupsionit është një ndër përparësitë kryesore të 
Shqipërisë dhe një parakusht për zhvillimin, demokratizimin dhe 
integrimin evropian të vendit. Në këtë kuadër, në 3 tetor 2008 Këshilli 
i Ministrave miratoi Strategjinë Ndërsektoriale për Parandalimin, Luftën 
kun-dër Korrupsionit dhe për Qeverisjen Transparente për vitet 2008-
2013.1 Strategjia parashtronte vizionin, drejtimet dhe synimet strategjike 
afatgjata të qeverisë shqiptare në luftën kundër korrupsionit, duke 
theksuar:

1) Parandalimin e korrupsionit
2) Rritjen e integritetit të institucioneve dhe promovimin e vlerave të 

qeverisjes
3) Monitorimin e gjithanshëm të korrupsionit dhe forcimin e rolit të 

shoqërisë civile në këtë aspekt
4) Ndëshkimi administrativ i zyrtarëve të korruptuar

Në prill të vitit 2009, pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizim-
Asocimit (MSA) me Bashkimin Evropian, Shqipëria dorëzoi zyrtarisht 
aplikimin për anëtarësim në BE. Në vitin 2010, Komisioni Evropian 
përcaktoi 12 fusha që Shqipëria duhej të ndiqte me përparësi si kusht për 
ecurinë e mëtejshme në integrimin evropian të vendit. Një ndër këto fusha 
ishte edhe lufta kundër korrupsionit (prioriteti 8 në raportin e Komisionit 
Evropian). Në janar të vitit 2011 qeveria shqiptare miratoi plan veprimin 
për adresimin e prioriteteve të BE-së. 

Pavarësisht se vlerësimi i progresit të Shqipërisë për zbatimin e Prioritetit 
nr. 8 të Luftës kundër Korrupsionit  pritej të përqendrohej kryesisht në 
progresin e zbatimit të Strategjisë kundër Korrupsionit (në fakt Plani i 
Veprimit i hartuar nga qeveria shqiptare për adresimin e prioritetit 8  të 
KE-së përkonte me masat e parashikuara në Planin e Integruar të Veprimit 
për zbatimin e Strategjinë Ndërsektoriale për Parandalimin, Luftën kundër 
Korrupsionit dhe për Qeverisjen Transparente për vitet 2018-2013) 
qeveria shqiptare nuk raportoi publikisht për ecurinë e zbatimit të planit 
të veprimit kundër korrupsionit për periudhën 2011-2013.
1. Qeveria e re, e dalë nga zgjedhjet e qershorit të vitit 2013, është duke përgatitur një strategji 

të re, e cila do të veprojë në harkun kohor 2014 – 2017.
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Përfshirja e shoqërisë civile posaçërisht në nisma monitorimi në 
kuadër të trajtimit të prioriteteve dhe masave anti-korrupsion mbetet e 
kufizuar. Deri më tani, aktivitete të shoqërisë civile në fushën e luftës 
kundër korrupsionit përqendrohen te matje të perceptimit publik mbi 
nivelin e korrupsionit në vend, ndërsa roli i shoqërisë civile në formulimin 
e politikave dhe në monitorimin e sektorëve kyç mbetet i dobët.

Gjenerimi dhe mbështetja e kontributeve konkrete të shoqërisë civile 
për konsolidimin e performancës së vendit në luftën kundër korrupsionit 
mbetet një fushë prioritare për Fondacionin Shoqëria e Hapur (Shqipëri). 
Forcimi i kapaciteteve të aktorëve të sektorit jo-fitimprurës në vend 
gjykohet nga Fondacioni si një prioritet po aq i rëndësishëm. Në këtë 
kontekst, dhe në përgjigje të problematikës dhe sfidës anti-korrupsion, 
Fondacioni ka vazhduar për të dytin vit radhazi zbatimin e kësaj nisme 
monitorimi.

Raporti është hartuar nga ekspertë të organizatave të ndryshme të 
shoqërisë civile, nën drejtimin dhe me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria 
e Hapur për Shqipërinë dhe Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim 
(IDM).
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metodoLogj ia

Metodologjia e monitorimit është hartuar në përputhje të plotë me 
objektivat e kësajnisme për të ofruar një monitorim të pavarur, objektiv 
dhe të paanshëm të zbatimit të Planit të Veprimit (PiV) të strategjisë 
anti-korrupsion. Më konkretisht, nëpërmjet vlerësimit të performancës në 
trajtimin e masave dhe objektivave të plan veprimit prej institucioneve, 
procesi i monitorimit synon të evidentojë jo vetëm progresin e këtyre 
institucioneve por edhe mjaftueshmërinë dhe përshtatshmërinë e masave 
të parashikuara në kuadër të luftës kundër korrupsionit nga këto ministri 
si dhe të japë rekomandime konkrete për përmirësimin e tyre. Nga 
pikëpamja kohore, monitorimi i PiV përfshin veprimtaritë e kryera nga 
qeveria (ose institucionet e tjera që zbatojnë planin e veprimit) në harkun 
kohor 2011 – 2012. 

Përveç identifikimit të statusit të zbatimit për secilën masë të parashikuar 
në planin e veprimit, ky monitorim është fokusuar edhe në cilësinë e 
formulimit të planit të veprimit duke ndjekur kështu një qëllim të dyfishtë: 
nga njëra anë është përpjekur të informojë në lidhje me zbatimin ose jo 
të masave, dhe nga ana tjetër, të identifikojë probleme në formulimin e 
planit të veprimit. 

Më konkretisht, raporti i monitorimit të PiV, përveç identifikimit të 
statusit të secilës masë (pra zbatuar apo jo) sjell informacion në lidhje 
me çështjet e mëposhtme:

1. Përshtatshmëria e masave në raport me objektivat;
2. Përshtatshmëria e ndarjes së përgjegjësive për zbatimin e masave;
3. Përshtatshmëria e afateve kohore për zbatimin e masave;
4. Përshtatshmëria e burimeve të vëna në dispozicion për zbatimin e 

masave; dhe
5. Përshtatshmëria e treguesve të realizimit.

Sa i takon përshtatshmërisë së masave në raport me objektivat e luftës 
kundër korrupsionit (pika 1), raporti i monitorimit informon në lidhje me 
disa nënçështje të rëndësishme. Kështu, p.sh., në raport jepen vlerësime 
në lidhje me qartësinë e formulimit të secilit prej objektivave. Së dyti, 
bëhet një vlerësim nëse objektivi ka lidhje me luftën kundër korrupsionit. 
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Vlerësimi i tretë ka të bëjë me atë se sa konkrete është masa në fjalë. 
Së katërti, raporti i këtij monitorimi informon edhe sesa të përshtatshme 
janë masat e parashikuara në Planin e Integruar të Veprimit për arritjen e 
objektivave të shpallur nga qeveria.

Në lidhje me përshtatshmërinë e alokimit të përgjegjësive për zbatimin e 
masave (pika 2), raporti i monitorimit përmban vlerësime të rëndësishme 
në lidhje me nënçështje, të tilla si qartësia në ndarjen e përgjegjësisë për 
zbatimin e masave, nëse ndarja e përgjegjësisë është bërë në nivelin e 
duhur, nëse është identifikuar qartë institucioni që ka përgjegjësi kryesore 
për zbatimin (në ato raste kur plani i veprimit identifikon më shumë se një 
institucion përgjegjës), etj.

Një tjetër aspekt që trajtohet nga raporti i monitorimit është 
përshtatshmëria e afateve kohore për zbatimin e masave (pika 3) duke 
vlerësuar respektimin e afateve të zbatimit të masave dhe përshtatshmërinë 
e tyre.

Sa i takon përshtatshmërisë së burimeve të vëna në dispozicion për 
zbatimin e PiV nga qeveria (ose institucionet e tjera që zbatojnë planin) 
(pika 4) raporti i monitorimit ka identifikuar dhe raportuar për të gjitha ato 
raste kur PiV nuk parashikon burime, kur burimi nuk është mjaftueshëm 
i specifikuar dhe kur nuk parashikohet kostoja e nevojshme për realizimin 
e masës.

Së fundi, për secilën nga masat e parashikuar në PiV raporti informon 
në lidhje me përshtatshmërinë e treguesve të realizimit (pika 5) dhe 
mjaftueshmërinë e tyre për të treguar ecurinë e zbatimit.

Informacioni i nevojshëm për hartimin e këtij raporti monitorimi 
është siguruar përmes kërkesave zyrtare për informacion, intervistave, 
konsultimeve të faqeve përkatëse të internetit, kuadrit ligjor dhe të 
politikave në fuqi, raporteve të ndryshme dhe burimeve të tjera zyrtare 
informacioni.
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reforma në admin i s tratën 
PubL ike

1.  Natyra e planit të veprimit në fushën “Reforma 
në Administratën Publike”

Seksioni 1
Objektivat e re-

formës anti-korrup-
sion në fushën e admi-
nistratës publike janë 
9 (nëntë).

Reformat antikor-
rupsion në fushën 
Reforma në Adminis-
tratën Publike përqen-
drohen te profesion-
alizmi dhe integriteti i shërbimit civil, te transparenca në menaxhimin e 
burimeve njerëzore, ndërhyrjet ligjore për parandalimin e konfliktit të inte-
resave si dhe te përmirësimi i zbatimit të legjislacionit për nëpunësit civilë.

Seksioni 2
Masat e parashikuara në këtë fushë kanë natyrë rregullatore, ngritje 

kapacitetesh dhe përmirësime cilësore. 

Masat e parashikuara nga plani i veprimit për arritjen e objektivave anti-
korrupsion në fushën “Reforma e Administratës Publike“ kanë natyrën e 
mëposhtme: 7 masa (ose 35%) janë më natyrë rregullatore, 7 masa ose 
(35%) janë me natyrë ngritje kapacitetesh dhe 6 (ose 30 %) janë përmirësime 
cilësore.

Seksioni 3
Formulimi i objektivave dhe masave të parashikuara nga plani i veprimit 

në fushën “Reforma në Administratën Publike“ është i një cilësie relative Në 
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disa raste formulimi i objektivave është i qartë dhe konkret dhe në disa të 
tjera ai është i përgjithshëm. Ka raste ku nuk ka një dallim të qartë midis 
objektivave dhe masës. Kështu, p.sh., objektivi 5: “Të sigurohet ekzistenca 
e kodeve të sjelljes” është më tepër një veprimtari me karakter mase se sa 
një objektiv. Objektivi mund të ishte: “Përmirësimi i vlerave etike të zyrtarëve 
publikë” dhe si masë ose mjet të parashikohej “Hartimi i kodeve të sjelljes 
për çdo institucion, trajnimet, etj”. Të njëjtin problem paraqet edhe objektivi 
8 ku është përcaktuar:“Të sigurohet zbatimi i duhur i Ligjit “Për të Drejtën 
e Informimit”. 

Si përfundim, mund të themi se objektivat janë të prirura drejt mjeteve ose 
masave  që realizojnë qëllimet dhe jo drejt qëllimit, i cili duhet të përkojë me 
rezultatin.

Duke qenë se formulimi i objektivave ka mangësitë që përmendëm më 
sipër, edhe masat shpesh nuk kontribuojnë në qëllimin e vërtetë (realizimit të 
objektivave). Mund të thuhet se masat janë të përshtatshme dhe i mbulojnë 
objektivat. Kështu, p.sh., nëse do i referoheshim shembullit që morëm në 
fillim për objektivin 5 “Të sigurohet ekzistenca e kodeve të sjelljes”, rezulton 
të jenë përcaktuar dy masa, përkatësisht masat 5.1 dhe 5.2. Masa 5.1 
përcakton zhvillimin dhe miratimin e kodeve të sjelljes për çdo institucion, 
ndërsa masa 5.2 përcakton trajnimin e stafit të çdo institucioni në lidhje me 
këtë kod. Nëse do të vlerësonim formalisht objektivin, do të mjaftonte vetëm 
masa 5.1 për ta plotësuar atë, por në të vërtetë objektivi nuk është formuluar 
drejt, pasi ai nuk përbën objektiv por një masë për të siguruar integritetin e 
zyrtarëve publikë, që do të duhej të ishte edhe objektivi.

Ndonëse në shumicën e rasteve masat janë të përshtatshme për arritjen 
e qëllimit të objektivit, në disa prej tyre ato janë të hartuara në mënyrë të 
paqartë, siç është rasti i masës 1.1. Në këtë formulim edhe vetë institucionet 
kanë paqartësi në lidhje me atë që kërkohet shprehimisht. Disa masa nuk 
përputhen kronologjikisht e logjikisht me njëra-tjetrën, siç mund të jetë rasti 
i masës kur objektivi kërkon ndryshimin e ligjit, ndërkohë që masa vetë 
parashikon vetëm paraqitjen e ndryshimeve ligjore në Këshillin e Ministrave. 
KM nuk është autoriteti përfundimtar për miratimin e ligjeve. Shembull për 
këtë janë masat 3.2 dhe 3.3. 

Po kështu, masa 1.2 është formuluar si tregues. Nga ana tjetër, vihet re 
mbivendosje e masave ose copëzim i tyre në disa operacione. Si shembull 
të kësaj gjetjeje shërbejnë nënmasat 6.5, 6.6 dhe 6.7. E para parashikon 
trajnimin e të gjithë zyrtarëve të administratës publike në lidhje me çështjet 
që kanë të bëjnë me parandalimin dhe administrimin e konfliktit të interesit, 
ndërkohë që nënmasa 6.6 parashikon të njëjtën gjë por vetëm për zyrtarët e 
njësive të prokurimit, të cilët janë zyrtarë publikë. Ndërsa pika 6.7 parashikon 
trajnimin e stafit të çdo institucioni publik në lidhje konfliktin e interesit. 
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Masat e parashikuara për realizimin e objektivit 9, “Të miratohet dhe 
zbatohet strategjia  e trajnimit të Administratës publike” ndahen në tre masa 
9.1, 9.2 dhe 9.3, përkatësisht, hartohet strategjia, miratohet strategjia dhe 
zhvillohen trajnimet. Dy të paratmund të grupoheshin në një.

Afatet për realizimin e masave përgjithësisht janë përcaktuar në mënyrë 
të qartë dhe konkrete duke përcaktuar në të gjitha rastet muajin se kur 
parashikohet të realizohen ato. Ato janë të harmonizuara edhe të përcaktuara 
qartë në lidhje me kohën dhe me objektivat.

Treguesit e përcaktuar në plani i veprimit për monitorimin janë të gjithë 
sasiorë. Ata janë përgjithësisht të qartë dhe të matshëm, kanë shprehje 
sasiore dhe mundësojnë konkluzione të qarta mbi nivelin e progresit të 
masave dhe objektivave. 

Lidhur me institucionet përgjegjëse vërehet se në ndonjë rast ka mungesë 
të trajtimit të objektivave dhe të masave të parashikuara. Kështu, nëse do t’i 
referohemi objektivit 8 “Të sigurohet zbatimi i duhur i ligjit për të drejtën e 
informimit” janë përcaktuar si institucione përgjegjëse “Të gjitha institucionet 
e mbuluara nga dispozitat e ligjit”. Sigurisht që ligji për të drejtën e informimit 
mbulon të gjitha institucionet e administratës publike, por nuk bëhet e sigurt 
nëse ky objektiv me masat e parashikuara është trajtuar në të gjitha këto 
institucione. Në fakt, kjo mund të jetë edhe një nga arsyet që pikërisht ky 
objektiv nuk ka gjetur zbatim.

Nga vlerësimet e bëra për institucionet përgjegjëse rezulton se ITAP ka qenë 
përgjithësisht korrekte me zbatimin e planit të veprimit, ndërsa performanca 
e institucioneve të tjera, si ILDKP dhe APP, nuk kanë qenë në nivelin e 
kërkuar.       

Burimet e parashikuara për objektivat dhe masat e kësaj fushe janë të 
përcaktuara si të Buxhetit të Shtetit. Ne vlerësojmë se këto burime kanë 
qenë të mjaftueshme për realizimin e objektivave dhe të masave, pasi këto 
të fundit janë brenda rrethit të detyrave që ka administrata publike dhe nuk 
vlerësohet të ketë pasur nevojë për burime shtesë.

2. Zbatimi i masave

Objektivi 1

Të bëhen përmirësime në përpunimin/mbledhjen dhe 
paraqitjen e statistikave të BNJ-ve për të mundësuar mon-
itorimin dhe mirëfunksionimin e administratës publike për 
sa i përket procedurave të rekrutimit, ngritjes në detyrë 
dhe përjashtimit/lëvizjeve në shërbimin civil

Ky objektiv është i qartë dhe i përshtatshëm nga pikëpamja e formulimit 
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dhe po aq lidhet edhe me nevojat për luftën ndaj korrupsionit në administratën 
civile.

Masa 1.1
Të hartohen përcaktimet statistikore (përfshirë këtu 
edhe qarkullimin)

Institucioni 
përgjegjës

DAP (me ndihmën e GTZ-së)

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Masa vlerësohet e zbatuar pjesërisht, pasi afati 
për zbatimin e kësaj mase është muaji qershor i vitit 2011. Deri më tani, 
sipas raportimeve të bëra nga DAP,1 rezulton që sistemi i cili parashikon 
këto statistika është pilotuar në 5 institucione dhe është rihapur procesi i 
tenderimit për përzgjedhjen e kompanisë që do zhvillojë sistemin. Në këtë 
rast, me përcaktime statistikore sipas DAP,2 nënkuptohet krijimi i sistemit 
HRMIS (Human Resource Managment Information System), i cili ka për 
qëllim paraqitjen në mënyrë të përmbledhur dhe strukturuar të të dhënave 
që lidhen me nëpunësin civil. Këto të dhëna, sipas fotove të dërguara nga 
DAP3 përmbajnë informacione të hollësishme vetjake për nëpunësin, të tilla 
si arsimi, gjendja civile, kualifikimi, masa disiplinore, gjuhë të huaja, etj. 
Ndërkohë që është realizuar pilotimi i tij dhe rezulton i suksesshëm, po nga 
raportimi i DAP, vihet re se ende nuk është përfunduar hartimi i projekt-
vendimit që lidhet me procedurat dhe mënyrën e funksionimit të këtij sistemi. 

Masa 1.1 nuk është formuluar qartë dhe është e pamundur të kuptohet 
qëllimi i vërtetë me togfjalëshin “përcaktimet statistikore” dhe është e vështirë 
për cilindo lexues të nënkuptojë sistemin HRMIS për të cilin u sqarua me 
sipër.

Masa 1.2 Të nxirren statistikat dhe përditësohen çdo 6 muaj

Institucioni 
përgjegjës

Të gjitha institucionet e mbuluara nga Ligji për 
Shërbimin Civil (paraqitja e të dhënave në DAP) DAP 
(përpunimi i të dhënave)

Koha e realizimit Vjetore

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, pasi sipas 

1.  Komunikim me e-mail. Znj. Blerta Selenica, për Znj. Adela Halo, më datë 30 July 2012, ora 
3:16 PM, parë në këtë kohë. Bashkëngjitur dy dokumente, ndër to edhe raporti vjetor 2011 
dhe shkresa përcjellëse për dërgimin e raportit vjetor në Kuvend, shkurt 2012.

2.  Intervistë me znj. Blerta Selenica, datë 31 July 2012

3.  Po aty.
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raportit vjetor të paraqitur nga DAP4 përpara Këshillit të Ministrave, rezulton 
të jenë mbledhur dhe publikuar5 statistika që lidhen me pranimin, lirimin 
dhe transferimin nga shërbimi civil, me numrin mesatar të aplikantëve si 
edhe me ngritjen në detyrë. Gjithsesi, këto statistika nuk lidhen me çdo 
pozicion për të cilin është aplikuar, por duke iu referuar në përgjithësi numrit 
të aplikimeve. 

Kjo masë është mjaftueshëm e qartë dhe ka lidhje të drejtpërdrejtë me 
objektivin që synon të përmbushë në lidhje me procedurat e rekrutimit, por 
nga ana tjetër nuk specifikon një kriter apo standard që lidhet me elementin 
e përmirësimit të mbledhjes dhe paraqitjes së statistikave, duke pasqyruar 
kështu një praktikë të hershme të DAP-it të mbledhjes dhe përpunimit të 
statistikave.

Objektivi 2
Të zbatohet Urdhri i Kryeministrit “Masat për përmirësimin 
e zbatimit të legjislacionit për nëpunësit civilë në ministritë 
e linjës dhe në aparatin e Këshillit të Ministrave”

Ky objektiv nuk është i përshtatshëm për të qenë një objektiv strategjik në 
këtë plan veprimi për dy motive kryesore: së pari, e gjithë puna e përditshme 
e administratës lidhet me zbatimin e ligjeve e vendimeve që dalin në bazë 
dhe për zbatim të tyre si edhe të akteve të tjera nënligjore që mund të jenë 
urdhra apo edhe rregulloret. Në këtë kuptim urdhri në vetvete përbën mjetin 
për realizimin e një objektivi strategjik, i cili në të gjitha rastet prezumohet 
se zbatohet nga administrata publike. Së dyti, është e papërshtatshme që 
zbatimi i tij të përbëjë një objektiv strategjik në vetvete.

Masa 2.1
Të ulet numri i kontratave të përkohshme në fuqi për 
të arritur pragun e kërkuar në bazë të Urdhrit

Institucioni 
përgjegjës

Të gjitha institucionet e mbuluara nga Urdhri i Këshil-
lit të Ministrave

Koha e realizimit Shtator 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e pazbatuar, sepse 
në bazë të raportit të paraqitur nga DAP për vitin 2011, rezulton se numri 
i kontratave të përkohshme përjashtimore është ende në masën 6.9%6  
Sipas urdhrit në fjalë, numri i kontratave të përkohshme përjashtimore 
duhet të jetë më pak se 3% e numrit të përgjithshëm të posteve të 
shërbimit civil. Për rrjedhojë, ky objektiv mbetet ende i pazbatuar. 
4.  Po aty.

5.  Po aty.

6.  Po aty.
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Kjo masë është mjaftueshëm e qartë në raport me objektivin e vendosur, pasi 
ajo lidhet drejtpërsëdrejti me zbatimin apo jo të kriterit bazë të parashikuar 
nga urdhri në lidhje me uljen e numrit të kontratave të përkohshme në fuqi.

Objective 3
Të ndryshohet Ligji “Për Shërbimin Civil”, për të rrit-
ur integritetin dhe profesionalizmin e shërbimit civil dhe 
rekrutimit

Ky objektiv është i qartë dhe i përshtatshëm, pasi ai lidhet drejtpërsëdrejti 
më një problem themelor në shërbimin civil dhe luftën kundër korrupsionit, 
që është ai i integritetit dhe profesionalizmit.

Masa 3.1

Të bëhen ndryshimet e propozuara në Ligjin “Për 
Shërbimin Civil” në lidhje, ndër të tjera, me: 
-  shtrirjen e statusit të shërbimit civil në njësitë e 

varura nga Këshilli i Ministrave, ministritë, dhe në 
njësitë e qeverisjes vendore. 

-  vendosjen e kërkesës për të kryer procese masive 
të rekrutimit në vend të proceseve individuale ad 
hoc

Institucioni 
përgjegjës

DAP

Koha e realizimit 2012

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Ndryshimet e ligjit janë përpiluar tashmë dhe 
janë në pritje të miratimit në Kuvendin e Republikës.7 Nga një vështrim 
krahasues, rezulton se këto propozime paraqesin dy synimet kryesore të 
masës që lidhen si me shtrirjen e statusit ashtu edhe me kërkesat për 
procedurat e rekrutimit.8

Masa 3.2 Përtej afatit të monitorimit

Institucioni 
përgjegjës

Koha e realizimit

Statusi

Objektivi 4
Të sigurohen kapacitetet e mjaftueshme për rregullimin 
etik në institucionet e administratës publike (nuk ka infor-
macion)

7.  Po aty.

8.  Po aty.
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Objektivi 5 Të sigurohet ekzistenca e kodeve të sjelljes

Objektivi nuk është i formuluar drejt, sepse ai pasqyron më tepër një masë 
sesa një objektiv. Nga ana tjetër, ekzistenca e kodeve të sjelljes nuk siguron 
domosdoshmërisht arritjen e qëllimit, që është parandalimi i korrupsionit.

Masa 5.1
Të hartohet e miratohet kodi i sjelljes në të gjitha 
institucionet e administratës publike që nuk e kanë 
këtë kod

Institucioni 
përgjegjës

Të gjitha autoritetet përgjegjëse

Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Raportimi i DAP-it evidenton se nuk është 
hartuar dhe miratuar Kodi i Sjelljes në përputhje me masën e parashikuar 
më lart.9

Formulimi i masës është i qartë, por vetë masa nuk i drejtohet ndonjë 
institucioni përgjegjës. Masa duhej të ishte e tillë që të jepte në mënyrë 
shteruese të gjitha institucionet e administratës që ende nuk e kanë një 
kod sjelljeje. Nga ana formale, ajo është e qartë dhe e përshtatshme për të 
realizuar objektivin dhe pothuajse është e njëjtë me të.

Masa 5.2
Të trajnohet stafi i çdo institucioni publik në lidhje 
me kodet e etikës

Institucioni 
përgjegjës

ITAP, drejtoritë e burimeve njerëzore

Koha e realizimit
Sipas planit të trajnimit të ITAP, brenda 6 muajve nga 
miratimi i kodit

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Gjatë vitit 2010-2012, ITAP ka zhvilluar 15 
kurse trajnimi në lidhje me etikën anti-korrupsionin dhe konfliktin e interesave 
ku kanë marrë pjesë 89 zyrtarë të nivelit lokal por pa iu referuar kodeve të 
veçanta të sjelljes së çdo institucioni.10 

Masa është formuluar qartë. Megjithëse objektivi nuk është i formuluar 
qartë, masa është e përshtatshme, sepse kontribuon në rritjen e vlerave etike 
të personelit të administratës publike.

9.  Raportimi i DAP-it në përgjigje të kërkesës për informim

10. Sipas raportimit të ITAP në përgjigje të shkresës nr. 2068, datë 16 July 2012-
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Objektivi 6
Të përmirësohen kapacitetet e institucioneve të adminis-
tratës publike për të parandaluar dhe zgjidhur konfliktin e 
interesit

Objektivi nuk është i formuluar drejt, sepse ai pasqyron më tepër një masë 
sesa një objektiv. Nga ana tjetër, ekzistenca e kodeve të sjelljes nuk siguron 
domosdoshmërisht arritjen e qëllimit, që është parandalimi i korrupsionit.

Masa 6.1

Të zhvillohen rregullore të brendshme për 4 insti-
tucionet e përzgjedhura më poshtme, duke përcaktuar 
rregullat dhe procedurat për deklarimin, identifikimin 
dhe rregullimin e rasteve të konfliktit të vazhdueshëm 
dhe konfliktit rast pas rasti të interesave, siç kërkohet 
nga Neni 46 i Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të 
Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike; Min-
istria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e 
Ekonomisë, Ministria e Mbrojtjes

Institucioni 
përgjegjës

Autoritetet përgjegjëse në bashkëpunim me ILDKP 
dhe PACA

Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Të katër institucionet e përmendura i kanë 
hartuar rregulloret e brendshme dhe i kanë dërguar ato te Inspektorati i 
Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurisë (ILDKP), por tre prej tyre janë 
hartuar kohë më parë dhe i përkasin vitit 2007-2008,11 ndërsa vetëm njëra, 
ajo e METE-s është hartuar në vitin 2011.12 Nuk rezulton të jenë zhvilluar 
asnjë rregullore model. 

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
kjo do të ndihmojë të gjitha institucionet e administratës publike të zhvillojnë 
rregullore të posaçme.

Masa 6.2
Të zhvillohen rregulloret për autoritetet e tjera 
për1gjegjëse bazuar në rregulloret model

Institucioni 
përgjegjës

Autoritetet përgjegjëse të zgjedhura (ndihma e 
ILDKP)

Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi E pazbatuar

11. Shkresa 502/1, datë 20.3.2008 e Ministrisë së Shëndetësisë, shkresa nr. 1922, datë 
12.1.2007 e Ministrisë Mbrojtjes, shkresa nr. 1461, datë 7.03.2007, e Ministrisë Arsimit 
dhe Shkencës

12. Shkresa nr. 8090, datë 8.11.2011 e Ministrisë Energjetikës
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Argumentimi për statusin: Në kushtet kur nuk është përpiluar një 
rregullore model sipas pikës 6.1, evidentohet se nuk janë hartuar rregullore 
mbi bazën e një modeli. Formulimi i masës është i qartë dhe masa është 
e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse përcaktimi i rregullave të 
brendshme në përputhje me specifikën e çdo institucioni, bazuar në një 
model, e kufizojnë dhe e parandalojnë ekzistencën ose lindjen e konfliktit të 
interesit.

Masa 6.3
Të hartohen udhëzimet për autoritetet përgjegjëse në 
lidhje me kontrollin e rasteve të mundshme të konflik-
tit të interesit

Institucioni 
përgjegjës

ILDKP

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: ILDKP ka përgatitur disa udhëzime për 
parandalimin e konfliktit interesave sipër administratën tatimore, për 
qeverisjen vendore dhe zyrtarët që ushtrojnë funksione publike në 
administratën doganore. Udhëzimet janë përgatitur me mbështetjen e OSBE-
së.13 

Formulimi i masës është i qartë. Masa është e përshtatshme për të realizuar 
objektivin, sepse udhëzimet e hartuara rrisin kapacitetin administrativ të 
institucioneve në lidhje me trajtimin dhe parandalimin e konfliktit të interesit.

Masa 6.4

Të trajnohen sekretarët e përgjithshëm të insti-
tucioneve publike qendrore dhe vendore për paran-
dalimin dhe administrimin e çështjeve të konfliktit të 
interesit

Institucioni 
përgjegjës

ITAP, ILDKP

Koha e realizimit Tetor 2011

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Gjashtë sesione trajnimi mbi “Parandalimin e 
Konfliktit të Interesit” janë organizuar në nëntor 2011 me zyrtarët e pushtetit 
vendor. Më shumë se 200 zyrtarë përfshirë këtu sekretarët e përgjithshëm, 
kanë marrë pjesë. ILDKP njofton se në mes të tetorit 2011 dhe qershor 
2012 janë mbajtur takime me sekretarët e përgjithshëm të disa ministrive. 
Sesionet e trajnimit, për institucionet e pavarura kanë qenë të planifikuara 

13. https://www.hidaa.gov.al/guide-per-parandalimin-e-konfliktit-te-interesave Aksesuar më 12 
shtator 2012
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për pjesën tjetër të vitit.14

Masa është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për të realizuar 
objektivin, sepse sekretarët e përgjithshëm kane një rol kyç në menaxhimin 
e shërbimit civil në tërësi por edhe të konfliktit të interesave në veçanti.

Masa 6.5

Të trajnohen zyrtarët përgjegjës në të gjitha insti-
tucionet e administratës publike në lidhje me paran-
dalimin dhe administrimin e çështjeve të konfliktit të 
interesit

Institucioni 
përgjegjës

ILDKP, ITAP

Koha e realizimit Shtator, tetor i çdo viti (2011-2012)

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: ILDKP raporton se gjatë vitit 2012, ka kryer 
seanca trajnimi në rreth 90% të autoriteteve përgjegjëse në institucionet 
qendrore (80 persona) dhe ka trajnuar rreth 100 anëtarë të stafit në qeverinë 
vendore dhe agjencive të institucioneve qendrore. Seancat janë mbajtur 
kryesisht në periudhën para afatit të fundit për dorëzimin e deklaratave 
të interesave private të zyrtarëve publikë (31 mars 2012). Pjesëmarrësit 
nga qeveria qendrore kanë ardhur kryesisht nga nivelet e mesme drejtuese 
(drejtorë të drejtorive), ndërsa përfaqësuesit nga niveli vendor kanë poste 
kryesisht si shefa sektori.15 Për vitin 2011, sipas raportimeve të ITAP-it, 
janë trajnuar gjithsej 434 punonjës të administratës publike në nivel qendror 
dhe 89 punonjës në nivel vendor në lidhje me parandalimin e konfliktit të 
interesave. 16 

Masa është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për të realizuar 
objektivin, sepse trajnimi i zyrtarëve përgjegjës është një masë kyçe, 
që ndihmon gjithë zyrtarët në trajtimin dhe administrimin e konfliktit të 
interesave.

Masa 6.6
Të trajnohen zyrtarë të njësive të prokurimit në të 
gjitha institucionet e administratës publike në lidhje 
me shmangien dhe trajtimin e konfliktit të interesit

Institucioni 
përgjegjës

ILDKP, ITAP, APP

14. Raporti i monitorimit për plotësimin e 12 përparësive të Komisionit Evropian, tetor 2012. 
Intervistë e znj. Irma Tanku me Fatmir Demnerin, Drejtor i ITAP-it, 26.07.2012 , Prioriteti nr. 
8 , masa 12.1, faqe 13

15. Shkresa nr. 2474/1, datë 10.09.2012 e ILDKP-së

16.  Sipas raportimit të ITAP-it në përgjigje të shkresës nr. 2068, datë 16 July 2012
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Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Nuk ka asnjë aktivitet të raportuar lidhur me 
institucionet e listuara në këtë drejtim. 

Masa është e mbivendosur me masat e mësipërme, pasi zyrtarët e njësive 
të prokurimit janë pjesë e zyrtarëve të administratës publike.

Masa 6.7
Të trajnohet stafi i çdo institucioni publik për konflik-
tin e interesit

Institucioni 
përgjegjës

ITAP, stafi i emëruar 

Koha e realizimit Çdo vit (2011-2013)

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Për vitin 2011 janë trajnuar 265 zyrtarë 
të nivelit qendror dhe vendor, ndërsa për vitin 2012 vetëm 47 zyrtarë.17 
Formulimi i masës është i qartë por i mbivendosur me masat e mësipërme 
në pikat 6.4. 6.5, 6.6.

Objektivi 7
Përmbushja e duhur nga autoritetet përgjegjëse e detyri-
meve të tyre në bazë të ligjit për konfliktin e interesave

Objektivi është i qartë dhe i përshtatshëm dhe ka ndikim në arritjen e 
qëllimeve strategjike anti-korrupsion.

Masa 7.1

Të paraqiten nga ILDKP raporte vjetore përfshirë të 
dhëna në lidhje me:
• Identifikimin dhe regjistrimin e rasteve të konflik-
teve të interesit
• Procedurat për kontrollin / verifikimin e rasteve të 
identifikuara
• Rastet e zgjidhura dhe të pazgjidhura
• Ndëshkimet (gjobat) e propozuara ILDKP-së, nga 
zyrtarët përgjegjës dhe të zbatuara
• Rastet e dërguara në prokurori

Institucioni 
përgjegjës

ILDKP

Koha e realizimit 30 janar të çdo viti

17. Intervista me Drejtorin e DAP-it, z.Fatmir Demneri datë 12.09.2012. Statistikat zyrtare për 
vitin 2011,2012 të vëna në dispozicion.
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Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Referuar raportit vjetor të paraqitur në Kuvendin 
e Shqipërisë, ILDKP ka identifikuar dhe regjistruar raste të konfliktit të 
interesit si më poshtë vijon:18

– 55 raste të përcjella për interpretim ligjor dhe zgjidhje nga zyrtarët, 
institucionet, autoritetet përgjegjëse të institucioneve, etj.;

– 35 raste të paraqitura nga institucione të ndryshme të administratës 
publike;

– 40 raste të trajtuara me autoritetet përgjegjëse të institucioneve qendrore 
e atyre të varësisë gjatë kontrolleve periodike të ushtruar nga ILDKP;

– 52 raste të trajtuara me autoritetet përgjegjëse të institucioneve të 
qeverisjes vendore (bashki, komuna dhe këshillat përkatës) gjatë takimeve 
trajnuese; 

– 28 raste për të cilat ILDKP ka kryer hetim administrativ për çështje të 
dyshuara konflikti interesi, të nisura mbi bazën e indiceve të marra nga 
ankesa të publikut, institucioneve të tjera ligj-zbatuese dhe autoritete 
përgjegjëse;

– ILDKP ka vendosur masën administrative “gjobë” ndaj 23 subjekteve 
deklaruese; 

– Është aplikuar masë administrative gjobë për 8 zyrtarë të gjendur në 
kushtet e konfliktit të interesave;

– 16 zyrtarë janë kallëzuar penalisht për veprën penale të parashikuar nga 
neni 257/a i Kodit Penal.
Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 

përcakton qartë drejtimet e angazhimit të autoriteteve përgjegjëse në lidhje 
me konfliktin e interesit dhe bazohet në treguesit e performancës së tyre. 

 

Objektivi 8
Të sigurohet zbatimi i duhur i Ligjit “Për të Drejtën e In-
formimit mbi Dokumentet Zyrtare”

Është një objektiv i përgjithshëm dhe pa drejtim të përcaktuar dhe që nuk 
përmban në thelbin e vet ndonjë qëllim konkret.

Masa 8.1

Të paraqiten lista joshteruese të ‘dokumenteve zyr-
tare’ (siç përcaktohet në Ligj) për t’u publikuar në 
faqen zyrtare të çdo institucioni, pas konsultimit me 
Avokatin e Popullit

Institucioni 
përgjegjës

Të gjitha institucionet e mbuluara nga ligji

18. https://www.hidaa.gov.al/05-maj-2012/ aksesuar më 9.11.2012. Raporti vjetor për vitin 
2011.
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Koha e realizimit Qershor 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Nga vizitat e kryera në datën 10 tetor 2012, 
në faqet zyrtare të institucioneve nuk rezultojnë të jenë publikuar lista të 
dokumenteve zyrtarë sipas kërkesave të planit të veprimit.19 Formulimi i 
masës është i qartë dhe i përshtatshëm për të realizuar objektivin.

Masa 8.2
Të merren masa për të publikuar dokumentet e ren-
ditura në faqen zyrtare dhe për t’i përditësuar rregull-
isht ato

Institucioni 
përgjegjës

Të gjitha institucionet e mbuluara nga ligji

Koha e realizimit Shtator 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Në kushtet e mungesës së listave që lidhen 
me masën 8.1 nuk mund të kishte publikim të dokumenteve që duhet të 
botohen në faqet zyrtare të institucioneve. 

Formulimi i masës nuk është i qartë, pasi nuk është përcaktuar saktë lloji 
i dokumenteve zyrtare që do të publikohen.

Objektivi 9
Të miratohet dhe zbatohet strategjia për trajnimin e ad-
ministratës publike në vitet 2011 - 2013

Ky objektiv nuk është i formuluar qartë. Miratimi i strategjisë është 
qartësisht masë. Ndërkohë që zbatimi i strategjisë edhe mund të pranohet si 
objektivpërmban në thelbin e vet ndonjë qëllim konkret.

Masa 9.1

Instituti i Trajnimit të Administratës Publike paraqet 
strategjinë e propozuar, përfshirë modulet për tra-
jnimin e rregullt në çështjet e etikës, anti-korrupsion-
it, konfliktit të interesit dhe të drejtës së informimit

Institucioni 
përgjegjës

ITAP

Koha e realizimit Janar 2011

Statusi E zbatuar në kohë

19. http://www.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Ligj%20Nr%208503%20Dat%C3%AB%2030-
06-1999.htm, http://www.mfa.gov.al, www.moi.gov.al, www.mod.gov.al, www.minfin.gov.al, 
www.mete.gov.al, www.justice.gov.al, www.mppt.gov.al, www.mash.gov.al, www.mpcs.gov.
al, www.moh.gov.al ,www.mbumk.gov.al, aksesuar më 9.11.2012
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Argumentimi për statusin: Është përgatitur në kohë strategjia për zbatimin 
e programit të trajnimit 2011-2013.20 Formulimi i masës është i qartë, 
sepse paraqet atë mjet me anë të të cilit parashikohet të zhvillohet edukimi 
i administratës publike për një periudhe afatgjate. Masa është tërësisht në 
përputhje me objektivin.

Masa 9.2 Të miratohet strategjia

Institucioni 
përgjegjës

Këshilli i Ministrave

Koha e realizimit Mars 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Është miratuar strategjia për zbatimin e 
programit të trajnimit.21 Formulimi i masës është i qartë, sepse miratimi i 
strategjisë është subjekt i institucioneve të tjera më të larta.

Masa 9.3 Të zhvillohen trajnimet e parashikuara në strategji

Institucioni 
përgjegjës

ITAP

Koha e realizimit Sipas strategjisë

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: ITAP ka zhvilluar trajnime në përputhje me 
strategjinë e miratuar. Për vitin 2011 janë trajnuar gjithsej 2.444 nëpunës 
civilë, janë zhvilluar 126 kurse trajnimi dhe janë kryer 397 ditë trajnimi.22 
Për vitin 2012 (janar-shtator) janë zhvilluar gjithsej 124 kurse trajnimi me 
315 ditë trajnimi gjithsej ku janë trajnuar 2459 zyrtarë publikë.23 Formulimi 
i masës është i qartë, sepse parashikon zbatimin e masave strategjike të 
përcaktuara në objektivin përkatës.24 

20. http://itap.gov.al/wp-content/uploads/doënloads/2012/06/strategjia2011-2013.pdf aksesuar 
më 12.09.2012

21. Intervistë me z. Fatmir Demneri, Drejtor i ITAP-it, 12.09.2012. Vendim nr. 98, datë 03.5. 
2011 i Departamentit të Administratës Publike

22. Faqja 12 e aksesuar më 12.09.2012. http://itap.gov.al/wp-content/uploads/doën-
loads/2012/05/RAPORT-2011.pdf

23.  Elda Kallfa informacion me email datë 5 prill 2013

24.  Intervistë me z. Fatmir Demneri drejtor i ITAP 12.09.2012
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3. Analiza e zbatimit

Seksioni 1

Niveli i zbatimit të masave anti-korrupsion të parashikuara nga plani i 
veprimit në fushën “Reforma në Administratën Publike” paraqitet si më 
poshtë: 9 masa (ose 47,4 %) të zbatuara; 2 masa (ose 10,5%) të zbatuara 
me vonesë; 1 masë (ose 5,3%) e zbatuar pjesërisht; 7 masa (ose 36.8%) 
të pazbatuara.

Seksioni 2

Nga analizimi i ecurisë së zbatimit të masave anti-korrupsion të parashikuara 
nga plani i veprimit në fushën “Reforma e Administratës Publike” vërehen 
veçoritë e mëposhtme: 
a) Masat anti-korrupsion të parashikuara nga plani i veprimit në fushën 

“Reforma në Administratën Publike” ndahen si më poshtë: 5 masa 
(ose 26,3%) janë rregullatore; 8 masa (ose 42,1 %) synojnë ngritje 
kapacitetesh dhe 6 masa (ose 31,6%) kanë si qëllim përmirësimin cilësor 
në zbatimin e ligjeve ose në shërbimet e administratës;

b) Ecuria në zbatimin e masave me natyrë rregullatore ka qenë si vijon: 2 
masa (ose 40%) janë zbatuar; 2 masa (ose 40%) nuk janë zbatuar; dhe 
1 masë (ose 20%) është zbatuar pjesërisht. 

c) Zbatimi i masave me natyrë përmirësim cilësor i punës ka pasur ecurinë 
që jepet si vijon: 3 masa (ose 50%) janë zbatuar; 3 masa (ose 50%) nuk 
janë zbatuar.

d) Masat me natyrë ngritje kapacitetesh kanë këtë ecuri zbatimi:: 5 masa 
(ose 62,5%) janë zbatuar; 1 masë (ose 12,5%) nuk është zbatuar; dhe 2 
masa (ose 25%) janë zbatuar pjesërisht.

e) Ecuria e zbatimit të masave sipas objektivave është si më poshtë:
- Objektivi 1- 100% të zbatuara (ndonëse 50% janë zbatuar me vonesë); 
- Objektivi 2 - 100% të pazbatuara
- Objektivi 3 - 100% të zbatuara
- Objektivi 5 - 0% të zbatuara
- Objektivi 6 - 43% të zbatuara
- Objektivi 7 - 100% të zbatuara
- Objektivi 8 - 0% të zbatuara
- Objektivi 9 - 100% të zbatuara. 

f) Institucionet përgjegjëse për realizimin e masave të parashikuara nga 
plani i veprimit në fushën “Reforma në Administratën Publike” janë: 
1. Departamenti i Administratës Publike; 2. Ministria e Drejtësisë; 3. 
Ministria e Brendshme; 4. Instituti i Trajnimit të Administratës Publike; 5. 
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive.
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Në lidhje me zbatimin e masave sipas institucione përgjegjëse evidentohet 
një performancë më e mirë nga ITAP dhe pastaj me radhë Ministria e 
Brendshme, ILDKP, DAP dhe Ministria e Drejtësisë.

Seksioni 3

Faktorët kryesorë që kanë të bëjnë me nivelin e zbatimit të masave 
në fushën e reformës në administratën publike janë të lidhura tërësisht 
me angazhimin e institucioneve përgjegjëse. Si faktor i jashtëm mund të 
përmendet presioni i asistencës së huaj sa i takon rregullave në funksionimin 
e administratës publike si dhe statusit të nëpunësit civil, po aq sa edhe 
nevoja e ndryshimeve ligjore duke iu referuar problemeve me emërimet në 
administratën publike. Shembull për këtë është hartimi/përpilimi në kohë i 
propozimeve për ndryshime në Ligjin “Për Statusin e Nëpunësit Civil.”
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reforma në agjenc i t ë  e  Zbat im i t 
t ë  L ig j i t

1.  Natyra e planit të veprimit në fushën “Reforma 
në Agjencitë e Zbatimit të Ligjit”

Seksioni 1
Në Planin e Ve-

primit të Strategjisë 
Ndërsektoriale për Pa-
randalimin e Luftën 
kundër Korrupsionit 
dhe për një Qeverisjes 
Transparente 2008-
2013 për fushën “Re-
forma në Agjencitë 
e  Zbatimit të Ligjit” 
janë parashikuar 6 
(gjashtë) objektiva.1 Reforma në këtë fushë përqendrohet kryesisht në traj-
nimin e punonjësve të këtyre agjencive, në promovimin e standardeve etike, 
përmirësimin e mekanizmave për parandalimin e konfliktit të interesave 
dhe mekanizmave vetërregullues, si dhe në pjesëmarrjen e publikut në 
denoncimin e korrupsionit.

Seksioni 2
Masat e parashikuara në planin e veprimit në këtë fushë janë kryesisht 

me natyrë rregullatore dhe konkretisht nga 16 masa, 4 masa  (ose 25 %) 
janë me natyrë ngritje kapacitetesh; 6 masa (ose 37.5 %) janë me natyrë 
rregullatore, si dhe 6 masa (ose 37.5 %) janë përmirësime cilësore.

Seksioni 3

1. Ky raport analizon ecurinë e zbatimit të masave nën objektivin 2 (Prokuroria) dhe objektivat 
1, 2, 3, 4, 5  (SH.K.B) duke qenë se Zbatimi i masave nën  objektivat e tjerë shtrihet deri në 
fund të vitit 2013
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Objektivat dhe masat në fushën  “Reforma në Agjencitë e Zbatimit të 
Ligjit” janë të përshtatshme dhe në përputhje me qasjen dhe përparësitë 
që përshkojnë Strategjinë Ndërsektoriale për Parandalimit dhe Luftën 
kundër Korrupsionit dhe për një Qeverisjes Transparente 2008-2013.

Formulimi i objektivave dhe masave të parashikuara nga plani i 
veprimeve në këtë fushë konstatohet se nuk është përgjithësisht i qartë dhe 
konkret. Paqartësi konstatohet në formulimin e objektivit 2 (ShKB)2, pasi 
nuk janë përcaktuar se cilat mekanizma konkretë (ligjorë, administrativë, 
institucionalë, financiarë) synohet të përmirësohen si dhe në të njëjtën 
kohë paqartësi konstatohet edhe në formulimin e tre masave.3 Dy masa 
kanë natyrën e një veprimtarie rutinë dhe si të tilla nuk duhej të ishin 
përfshirë në Planin e Veprimit.4

Afatet e masave në fushën “Reforma në Agjencitë e Zbatimit të Ligjit” 
nuk janë përcaktuar në mënyrë të përshtatshme, pasi në 13 masa nuk 
janë parashikuar afate konkrete, por vetëm viti ose afati përfundimtar, 
ndërkohë që afate konkrete janë parashikuar vetëm për 3 masa.5

Treguesit e monitorimit janë të përshtatshëm në raport me masat 
(rregullatore, ngritje kapacitetesh, përmirësime cilësore) si dhe objektivat 
e parashikuara në këtë fushë.Institucionet përgjegjëse për zbatimin e 
masave konstatohet se janë parashikuar saktë, pasi ato janë identifikuar 
jo vetëm në nivel institucioni, por edhe në nivel strukture brenda tij.

Në lidhje me planifikimin e burimeve për masat në fushën “Reforma 
në Agjencitë e Zbatimit të Ligjit”, konstatohet se 12 masa nga 16 gjithsej 
nuk kërkojnë burime për zbatim (nuk kanë kosto), ndërkohë që vetëm 
katër prej tyre janë shoqëruar me kërkesa buxhetore.6 Burimet vlerësohet 
se janë formuluar në mënyrë të përgjithshme duke diktuar vetëm faktin 
se fondet do të vijnë nga buxheti i shtetit. Do të ishte e përshtatshme 
që fondet të saktësohen për masat të cilat synojnë përmirësimin e 
veprimtarive rutinë të administratës. Masat që synojnë investime shtesë7 
vlerësohet se duhet të shoqërohen me kosto të llogaritura saktë në lidhje 
me vlerën përkatëse që nevojshme për realizimin e tyre.

2.  Objektivi 2: Përmirësimi i mekanizmave për parandalimin e konfliktit të interesave

3. Masa 2.1, pasi nuk saktësohen se çfarë çështjesh konkrete do të normojë apo disiplinojë Rreg-
ullorja e Brendshme e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në fushën e konfliktit të interesit;  
Masa 5.1, pasi nuk saktësohet se në cilat drejtime struktura operacionale e SHKB duhet të 
ristrukturohet me qëllim kontribuimin e mëtejshëm në luftën kundër korrupsionit;

 Masa 5.2, pasi nuk saktësohen se çfarë çështjesh konkrete do të normojë apo disiplinojë 
rregullorja për funksionimin e  strukturës operacionale të SHKB-së në fushën e përdorimit të 
teknikave të posaçme të hetimit.

4. Masa 4;  Masa 4.2

5. Masa 2.1; Masa 2.2; Masa 4.4

6. Masa 2.1; Masa 3.1; Masa; 3.2; Masa 5.3

7. Masa 2.1; Masa 3.1; Masa; 3.2; Masa 4.4; Masa 5.1; Masa 5.3
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2. Zbatimi i masave

Objektivi 2
Trajnim i specializuar në hetimin e krimit ekonomik e fi-
nanciar

Ky objektiv është formuluar qartë dhe është në përputhje me qasjen dhe 
përparësitë që përshkojnë Strategjinë anti-korrupsion, e cila bazohet në 
edukimin, trajnimin dhe ndërgjegjësimin e nevojshëm për të forcuar dhe 
konsoliduar kapacitetet.

Masa 2.1

Përgatitja e një programi të posaçëm trajnimi në 
lidhje me hetimin e korrupsionit, pastrimit të parave 
dhe gjurmimin e aseteve kriminale si dhe trajnimi i 
trajnerëve në këto fusha

Institucioni 
përgjegjës

Prokuroria e Përgjithshme, Shkolla e Magjistraturës 
dhe Projekti PACA

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në kuadër të realizmit të këtij objektivi, gjatë 
vitit 2011, Shkolla e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë së bashku 
me Projektin kundër Korrupsionit në Shqipëri (PACA) kanë ndërmarrë një sërë 
aktivitetesh, të cilat synonin përgatitjen e një programi të posaçëm trajnimi 
në lidhje me hetimin e korrupsionit, pastrimit të parave dhe gjurmimin e 
aseteve kriminale si dhe trajnimi i trajnerëve në këto fusha.8 Në muajin nëntor 
të vitit 2011, është finalizuar një program intensiv trajnimi të trajnerëve në 
fushën e hetimit të korrupsionit dhe të pastrimit të parave, të cilët në datat 
23-25 nëntor 2011 kanë zhvilluar një trajnim 2 dy ditor për prokurorët9 dhe 
gjyqtarët me temë “Për hetimin e korrupsionit dhe krimit financiar”.10 Ky 
program tashmë është pjesë e kurrikulës11 së Shkollës së Magjistraturës.12

Masa 2.1 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen e 
objektivit, pasi forcimi i mjeteve administrative në luftën kundër korrupsionit 
synon jo vetëm vendosjen e sistemit ligjor dhe institucional, por edhe 
edukimin apo fuqizimin e kapaciteteve dhe njohurive në kuadër të organeve 

8.	 Buletini	i	aktiviteteve	të	Projektit	PACA-	Shtator	2011-Shkurt	2012	•	Volumi	6;	http://www.
coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/albania/PACA-Newsler-Sept’11-
Feb’12_ALB.pdf aksesuar në datën 25.09.2012

9. Intervistë me Znj. Edlira Jorgaqi, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm, datë 11.10.2012

10. Pasqyra e kurseve, për vitin akademik 2010-2011  (periudha tetor 2010-qershor 2011), 
http://www.magjistratura.edu.al/#69, aksesuar në datën 25.09.2012

11. Programi i Formimit të Vazhdueshëm të Shkollës së Magjistraturës, 2009-2012, http://www.
magjistratura.edu.al/media/users/4/PTV_2009_2012.pdf, aksesuar në datën 25.09.2012

12. Pasqyra e kurseve për vitin akademik 2011-2012 (periudha tetor 2011-July) 2012, http://
www.magjistratura.edu.al/#69, aksesuar në datën 25.09.2012
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të specializuara të ndjekjes penale.

 

Objektivi 1
Ndërmarrja e nismës për përqasjen e Kodit të Etikës së 
Policisë me Kodin Evropian të Etikës Policore

Ky objektiv është formuluar qartë dhe është në përputhje me qasjen 
dhe përparësitë që përshkojnë Strategjinë, e cila parashikon si një mjet të 
rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit edhe forcimin dhe rishikimin e 
kodeve të etikës dhe mekanizmave vetërregullues.

Masa 1.1

Hartimi dhe miratimi i Urdhrit të Ministrit të Brend-
shëm për ngritjen e grupit të përbashkët të punës 
Polici e Shtetit, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm 
dhe misioneve partnere ICITAP dhe PAMECA-3

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të 
Brendshëm, Policia e Shtetit, ICITAP, PAMECA-3

Koha e realizimit Gjatë vitit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Në lidhje me realizimin e kësaj mase vërehet se 
aktualisht Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm ka dërguar vetëm një shkresë 
në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit për krijimin e një grupi të 
përbashkët pune13, por nuk është ndërmarrë asnjë veprim tjetër në lidhje me 
hartimin e Urdhrit dhe ngritjen e grupit të punës Polici e Shtetit, Shërbimi i 
Kontrollit të Brendshëm dhe misioneve partnere ICITAP dhe PAMECA-3.14 

Masa 1.1 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, pasi kjo masë synon të disiplinojë procesin paraprak të hartimit 
të projekt-aktit.

Masa 1.2
Përgatitja dhe dërgimi për miratim i projektligjit për 
Kodin e ri të Etikës së Policisë Shqiptare

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të 
Brendshëm, Policia e Shtetit, ICITAP, PAMECA-3

Koha e realizimit Gjatë vitit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Realizimi i kësaj mase është i lidhur me 
realizimin e masës paraardhëse (masa 1.1). Në këtë kuadër, vërehet se edhe 

13. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012, “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm”

14. Intervistë me Znj. Oriana Elmazi, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm, datë 18.10.2012
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kjo masë është e pazbatuar.15

Masa 1.2 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për arritjen e 
objektivit, pasi parashikon marrjen e një sërë veprimesh, të cilat synojnë të 
disiplinojnë jo vetëm procesin paraprak të hartimit të projekt akteve, por edhe 
procesin e hartimit dhe dërgimit të projekt-aktit për miratim. Në të njëjtën 
kohë, vlerësohet se Kodi i Ri i Etikës së Policisë Shqiptare do të sanksionojë 
tërësinë e parimeve dhe normave, mbi bazën e të cilave punonjësit e të 
gjitha llojeve të policisë në Republikën e Shqipërisë do të shprehin vullnetin 
e tyre dhe ndërgjegjësimin për mbrojtjen e rendit kushtetues dhe zbatimin e 
ligjit, duke ndihmuar më tej në luftën kundër korrupsionit.

Objektivi 2
Përmirësimi i mekanizmave për parandalimin e konfliktit 
të interesave

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe 
përparësitë që përshkojnë Strategjinë, e cila parashikon si një mjet të 
rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit, promovimin e standardeve 
etike, si dhe përmirësimin e mekanizmave për parandalimin e konfliktit 
të interesave. Për sa i përket formulimit të këtij objektivi, vlerësohet se ky 
objektiv nuk është mjaftueshmërisht i qartë, pasi nuk janë përcaktuar se 
cilat mekanizma konkretë (ligjorë, administrativë, institucionalë, financiarë) 
synohet të përmirësohen.

Masa 2.1
Miratimi i Rregullores së Brendshme të Shërbimit të  
Kontrollit të Brendshëm

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit 6-mujori i parë i vitit 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Rregullorja e Brendshme e Shërbimit të 
Kontrollit të Brendshëm, është miratuar me Urdhrin Ministrit të Brendshëm, 
Nr. 402, datë 14.11.2011, “Për miratimin e Rregullores së Brendshme 
të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm”.16 Për sa vërehet, ky akt është 
miratuar në muajin nëntor të vitit 2011 dhe, për rrjedhojë, duke qenë se 
afati për realizimin e masës është parashikuar në 6-mujorin e parë të vitit 

15. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012 “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 të 
realizimit të masave anti-korrupsion nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm” si dhe intervistë 
me Znj. Oriana Elmazi, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm, datë 18.10.2012

16. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012, “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm”
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2011 konstatohet se kjo masë është zbatuar me vonesë.17

Masa 2.1 është e përshtatshme për arritjen e objektivit, pasi parashikon 
hartimin e një akti të brendshëm me natyrë rregullatore të këtij departamenti, 
por në të njëjtën kohë, vlerësohet se formulimi i saj nuk është mjaftueshmërisht 
i qartë, pasi nuk saktëson se çfarë çështjesh konkrete do të përcaktojë apo 
disiplinojë ky akt në fushën e konfliktit të interesit.

Masa 2.2
Hartimi i formularëve të vetë-deklarimit të pasurisë 
për të gjithë punonjësit e SHKB-së dhe përfshirja e tij 
në Rregulloren e Brendshme të SHKB-së

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit 6-mujori i parë i vitit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë është konsideruar e pazbatuar, pasi 
Rregullorja e Brendshme e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm nuk përmban 
parashikime konkrete në lidhje me deklarimin e pasurive apo ekzistencës së 
formularit të pasurive të paluajtshme si pjesë e rregullores në formën e një 
aneksi të veçantë.18 Drejtuesit e lartë të SHKB-së raportojnë se dorëzojnë 
formularët e deklarimit të pasurisë pranë ILDKP-së. Punonjësit e nivelit të 
parë drejtues dhe atij zbatues të SHKB-së dorëzojnë formularët përkatës 
për deklarimin e pasurisë, formularë që cilët administrohen nga sektori i 
personelit të SHKB-së.19

Masa 2.2 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, pasi synon në mënyrë të drejtpërdrejtë konsolidimin dhe 
disiplinimin e procesit të deklarimit të konfliktit të interesave nga ana e 
punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm.

Masa 2.3
Hartimi dhe miratimi i procedurave standarde të 
punës së Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit 6-mujori i parë i vitit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë është konsideruar e pazbatuar, pasi 

17. Intervistë me Znj. Oriana Elmazi, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm, datë 18.10.2012

18. Rregullore e Brendshme e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, miratuar me Urdhrin e Min-
istrit të Brendshëm, Nr. 402, datë 14.11.2011

19. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012, “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm”
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në lidhje me realizmin  e kësaj mase grupi i punës së SHKB-së ka nisur punën 
për hartimin e procedurave standarde të punës, por deri në momentin e 
monitorimit nuk është hartuar dhe miratuar Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm 
të SHKB-së për miratimin e procedurave standarde të punës.20 Aktualisht 
janë hartuar procedurat standarde të punës për Drejtorinë e Hetimit dhe 
më pas do të vijohet me hartimin e procedurave standarde për Drejtorinë e 
Inspektimit.21

Masa 2.3 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, pasi parashikon hartimin e një akti të brendshëm me natyrë 
rregullatore të këtij departamenti.

Objektivi 3
Sigurimi i efikasitetit në bashkëpunimin me qytetarët për 
zbulimin e korrupsionit dhe shkeljeve të tjera nga punon-
jësit e Policisë së Shtetit

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe 
përparësitë që përshkojnë Strategjinë, e cila parashikon pjesëmarrjen 
e publikut në denoncimin e korrupsionit si një mjet të rëndësishëm për 
parandalimin e korrupsionit.

Masa 3.1

Përgatitja dhe transmetimi i spoteve publicitare në 
mediet televizive me shikueshmëri më të lartë (Tele-
vizioni Publik Shqiptar dhe televizione private) ku u 
bëhet thirrje shtetasve shqiptarë të denoncojnë rastet 
e korrupsionit të punonjësve të Policisë së Shtetit dhe 
shkeljeve të tjera të tyre

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit Gjatë vitit 2012

Statusi E pazbatuar me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Kjo masë është konsideruar e pazbatuar, pasi 
deri në periudhën e monitorimit, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm nuk ka 
parashikuar, prokuruar, realizuar apo transmetuar asnjë lloj spoti publicitar, 
nëpërmjet të cilit t’u bëhet thirrje shtetasve shqiptarë të denoncojnë rastet 
e korrupsionit të punonjësve të Policisë së Shtetit dhe shkeljeve të tjera të 
tyre.22 Analizimi i Regjistrave të Parashikimit të Prokurimit Publik nuk nxjerr 
në pah ndonjë fond të veçantë buxhetor të parashikuar për realizimin e kësaj 

20. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin Janar – Dhjetor 
2011 të realizimit të masave anti-korrupsion nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm”

21. Intervistë me Znj. Oriana Elmazi, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm, datë 18.10.2012

22. Po aty.
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mase.23

Masa 3.1 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen e 
objektivit, pasi synon në mënyrë të drejtpërdrejtë sensibilizimin e qytetarëve për 
të denoncuar rastet e korrupsionit dhe, për rrjedhojë, rritjen e bashkëpunimit 
ndërmjet qytetarëve dhe Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm.

Masa 3.2
Publikimi dhe plotësimi online i formularit të anke-
save nga shtetasit, në faqen e internetit të SHKB-së, 
në Ministrinë e Brendshme

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit Gjatë vitit 2012

Statusi Pjesërisht i zbatuar me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet pjesërisht e zbatuar, 
pasi në faqen zyrtare ueb të Policisë së Shtetit Shqiptar, http://www.asp.
gov.al/pdf/Formular_ankese.pdf,24 mund të sigurohet një kopje e formularit 
të ankesave nga shtetasit. Megjithatë, ky formular nuk mund të plotësohet 
dhe dorëzohet on-line, por mund të sigurohet nëpërmjet lidhjes përkatëse 
në internet. Nga ana tjetër, ankesa mund të dërgohen dhe nëpërmjet postës 
elektronike në adresën: ankesa@asp.gov.al. 

Masa 3.2 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, pasi synon në mënyrë të drejtpërdrejtë të sigurojë aksesin e 
drejtpërdrejtë të qytetarëve për të paraqitur ankesa dhe për të denoncuar 
rastet korrupsionit.

Masa 3.3

Publikimi periodik mujor, 3-mujor, 6-mujor dhe vjetor 
i statistikave në lidhje me ecurinë e ankesave të 
kryera nga qytetarët pranë Shërbimit të Kontrollit të 
Brendshëm mbi rastet e korrupsionit dhe shkeljeve të 
tjera të punonjësve të Policisë së Shtetit

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit Gjatë vitit 2012 e në vazhdim

Statusi Pjesërisht i zbatuar me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet pjesërisht e zbatuar, 

23. Regjistri i Parashikimeve të Prokurimit Publik 2012 i Ministrisë së Brendshme, https://www.
app.gov.al/ep/FORECAST.aspx , aksesuar në datën 25.09.2012

24. Policia e Shtetit Shqiptar, http://www.asp.gov.al/pdf/Formular_ankese.pdf, aksesuar në datën 
25.09.2012
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pasi pavarësisht publikimeve të tjera25 të SHKB në faqen e internetit të 
Ministrisë së Brendshme www.moi.gov.al, publikimi i statistikave (vjetore) 
në lidhje me ecurinë e ankesave të kryera nga qytetarët është realizuar vetëm 
nëpërmjet publikimit të raportit mbi veprimtarinë e Shërbimit të Kontrollit 
të Brendshëm (SHKB), të vitit 201126, ku ky departament i ka kushtuar një 
rubrikë të veçantë publikimit të këtyre statistikave. Për vitin 2012, Shërbimi 
i Kontrollit të Brendshëm nuk ka publikuar statistika me këtë objekt.27

Masa 3.3 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për arritjen e 
objektivit, pasi synon në mënyrë të drejtpërdrejtë të sigurojë transparencë e 
llogaridhënie në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së këtij departamenti.

Objektivi 4
Zbatimi i sistemeve të matjes së performancës dhe të 
vlerësimit të strukturave të Policisë së Shtetit

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe 
përparësitë që përshkojnë Strategjinë, e cila parashikon si një mjet të 
rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit forcimin e mekanizmave 
vetërregullues nëpërmjet zbatimit të sistemeve të matjes së performancës 
dhe të vlerësimit të veprimtarisë.

Masa 4.1
Hartimi dhe miratimi i kalendarit vjetor të inspekti-
meve të Drejtorisë së Inspektimeve të SHKB-së në 
strukturat e Policisë së Shtetit

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit Gjatë vitit 2011

Statusi I zbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, pasi gjatë vitit 
2011 është hartuar kalendari vjetor i inspektimeve dhe në kuadër të këtij 
planifikimi janë kryer 30 inspektime të zakonshme të ndara sipas objektit të 
inspektimit.28 Gjatë vitit 2011 janë kryer 16 inspektime të zakonshme ku 7 

25. Janë publikuar tashmë në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme  www.moi.gov.al  
(linku i SHKB-së) 3 raporte: (i) Raporti Vjetor i SHKB-së për vitin 2010; (ii) Raporti i Inspek-
timit për ngjarjen e 21 Janarit 2011; (iii) Raporti i Inspektimit mbi inspektimin e dhomave të 
sigurisë në 12 drejtoritë e policisë në qarqe.

26. Raporti mbi veprimtarinë e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm (SHKB), viti 2011, faqe 23, 
24, 25, http://moi.gov.al/wp-content/uploads/2011/09/Raport-mbi-veprimtarin%C3%AB-e-
Sh%C3%ABrbimit-t%C3%AB-Kontrollit-t%C3%AB-Brendsh%C3%ABm-viti-2011.pdf, akse-
suar në datën 25.09.2012

27. Raport monitorimi i Fondacionit Shoqëria e Hapur (Soros) mbi zbatimin e 12 Rekomandi-
meve, Prioriteti 8, faqe 26

28. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012, “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
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inspektime në drejtoritë e policisë në qarqe, 6 inspektime në njësitë rajonale 
të Policisë Rrugore dhe 3 inspektime në drejtoritë rajonale të Kufirit dhe 
Migracionit29 si dhe 5 inspektime jashtë radhe.30 Kalendari i inspektimeve 
për vitin 2011, është realizuar plotësisht edhe pse nuk ka përputhje shifrash, 
pasi këto të fundit në kalendarin vjetor janë llogaritur në bazë të objektit të 
inspektimit, ndërsa në fund janë llogaritur sipas strukturave ku është kryer 
inspektimi, i cili në vetvete ka përfshirë disa inspektime njëherësh.31

Masa 4.1 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, pasi synon në mënyrë të drejtpërdrejtë të disiplinojë procesin 
planifikimit dhe realizimit të inspektimeve, të cilat janë një nga mjetet më 
të rëndësishme për matjen e performancës dhe vlerësimit të veprimtarisë 
së strukturave të Policisë së Shtetit. Megjithatë, vlerësohet se kjo masë ka 
natyrën e një veprimtarie rutinë dhe si e tillë nuk duhej të ishte përfshirë në 
planin e veprimit.

të realizimit të masave anti-korrupsion nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm”

29. Raporti mbi veprimtarinë e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm (SHKB), viti 2011, faqe 
27-30, http://moi.gov.al/wp-content/uploads/2011/09/Raport-mbi-veprimtarin%C3%AB-e-
Sh%C3%ABrbimit-t%C3%AB-Kontrollit-t%C3%AB-Brendsh%C3%ABm-viti-2011.pdf, akse-
suar në datë 25.09.2012.

30. Inspektimet jashtë radhe janë kryer konkretisht:
1. Drejtoria e Inspektimit në bashkëpunim me Drejtorinë e Hetimit të SHKB-së ka zhvilluar 

në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe Drejtorinë e Policisë së Qarkut Ti-
ranë inspektimin me objekt “Menaxhimi i situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit, para, 
gjatë dhe pas demonstratës së datës 21.01.2011”, periudha e inspektimit 08.02.2011 
– 08.03.2011.

2. Drejtoria e Inspektimit në bashkëpunim me Drejtorinë e Hetimit të SHKB-së ka zhvilluar 
në të gjithë DPQ-të, inspektimet me objekt “Konstatimi i gjendjes aktuale të trajtimit të 
personave të shoqëruar, ndaluar apo arrestuar nga strukturat e Policisë së Shtetit në zba-
tim të 12 Rekomandimeve të Raportit Analitik për vitin 2010 të Komisionit Evropian”, 
periudha e inspektimit 28.03.2011-13.04.2011.

3. Drejtoria e Inspektimit në bashkëpunim me Drejtorinë e Hetimit të SHKB-së në Drejtorinë 
e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Drejtorinë e Policisë së Qarkut, Tiranë dhe Njësinë 
Rajonale të Qarkullimit Rrugor, Tiranë ka zhvilluar inspektimin me objekt “Vlerësimin e 
procedurave të hartimit, klasifikimit, njohjes dhe zbatimit të Urdhrit të Drejtorit të Përgjith-
shëm të Policisë së Shtetit me Nr. 492, dt. 20.05.2011, “Për përgatitjen e Planit Opera-
cional për evakuimin e personelit të KQZ-së, nga ana e strukturave të Policisë së Shtetit”. 

4. Drejtoria e Inspektimit në bashkëpunim me Drejtorinë e Hetimit të SHKB-së ka zhvillu-
ar në DPQ, Tiranë, inspektimin me objekt “Vlerësimi i kryerjes së detyrave në Sektorin 
Kundër Narkotikëve dhe Trafiqeve në DPQ, Tiranë”, periudha e inspektimit 31.10.2011 
– 05.11.2011.

5. Drejtoria e Inspektimit ka zhvilluar në Komisariatin e Policisë nr. 3 të DPQ Tiranë inspek-
timin me objekt “Vlerësimi i kryerjes së detyrave të Seksionit të Hetimit dhe Parandalimit 
të Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 3, në lidhje me një punonjës policie”, periudha e 
inspektimit 20.07.2011 – 31.07.2011.

31. Intervistë me Znj. Oriana Elmazi, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm, datë 18.10.2012
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Masa 4.2

Inspektimi i punës së 20 drejtorive rajonale të 
Policisë së Shtetit si dhe drejtorëve të drejtorive dhe 
departamenteve në  Drejtorinë e Përgjithshme të 
Policisë së Shtetit

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit Gjatë vitit 2011

Statusi Pjesërisht e zbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet pjesërisht e zbatuar, 
pasi gjatë vitit 2011 janë zhvilluar gjithsej 7 inspektime me objekt 
“Vlerësimi i kryerjes së detyrave të dy sektorëve” në Drejtoritë e Policisë së 
qarqeve Vlorë, Berat, Fier, Shkodër, Korçë, Elbasan dhe Kukës32 si dhe në 
të njëjtën kohë janë zhvilluar nga Drejtoria e Inspektimeve të SHKB-së një 
sërë inspektimesh të tjera të zakonshme (9 nëntë)33 në njësitë rajonale të 
Policisë Rrugore (NJRPRR),34 si dhe në drejtoritë rajonale për Kufirin dhe 
Migracionin (DRKM).35

Masa 4.2 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen e 
objektivit, pasi parashikon ndërmarrjen e inspektimeve të punës së drejtorive 
rajonale të Policisë si një mekanizëm kontrolli dhe vlerësimi të mirëfilltë të 
veprimtarisë së strukturave të policisë së shtetit. Megjithatë, vlerësohet se 
kjo masë ka natyrën e një veprimtarie rutinë dhe si e tillë nuk duhej të ishte 
përfshirë në planin e veprimit.

Masa 4.3

Kontrolli i zbatimit të rekomandimeve që janë lënë 
në raportet e inspektimeve të kryera në DPQ Tiranë, 
Durrës dhe Lezhë gjatë vitit 2010 në lidhje me 
trajtimin e personave të shoqëruar, ndaluar dhe 
arrestuar nga policia

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit Gjatë vitit 2011

Statusi E zbatuar

32.  Raporti mbi veprimtarinë e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm (SHKB), viti 2011 faqe 
27,http://moi.gov.al/wp-content/uploads/2011/09/Raport-mbi-veprimtarin%C3%AB-e-
Sh%C3%ABrbimit-t%C3%AB-Kontrollit-t%C3%AB-Brendsh%C3%ABm-viti-2011.pdf, akse-
suar në datën 25.09.2012

33. Intervistë me Znj. Oriana Elmazi, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm, datë 18.10.2012

34. Objekti i inspektimit në Njësitë Rajonale të Policisë Rrugore të lartpërmendura ka qenë “Vlerë-
simi i kryerjes së detyrave të NJRPRR”.

35. Objekti i Inspektimit “Vlerësimi i kryerjes së detyrave nga DRKM”.
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Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, duke qenë se 
Drejtoria e Inspektimit në bashkëpunim me Drejtorinë e Hetimit të SHKB-së 
gjatë periudhës kohore 28.03.2011-13.04.2011 ka zhvilluar në të gjithë 
DPQ-të inspektimet me objekt “Konstatimi i gjendjes aktuale të trajtimit të 
personave të shoqëruar, ndaluar apo arrestuar nga strukturat e Policisë së 
Shtetit”.36 Gjatë zhvillimit të këtyre inspektimeve është realizuar dhe kontrolli 
i zbatimit të rekomandimeve që janë lënë në raportet e inspektimeve të 
kryera më parë.37

Masa 4.3 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen e 
objektivit, pasi parashikon kontrollin e zbatimit të rekomandimeve, i cili është 
një proces shumë i rëndësishëm mbi vlerësimin e punës si dhe përmirësimin 
e mekanizmave të vetëkontrollit apo performancës.

Masa 4.4
Trajnimi i avancuar i personelit inspektues të SHKB-
së për inspektimin

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm, PAMECA-3, ICITAP

Koha e realizimit Maj-qershor 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, pasi në datat 
20 dhe 21 qershor 2011, 15 punonjës të SHKB-së (personel inspektorë 
dhe hetues) kanë marrë pjesë në seminarin e organizuar nga Ambasada e 
Francës në Tiranë me temë “Lufta kundër korrupsionit në radhët e Policisë 
së Shtetit”.38

Masa 4.4 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, pasi parashikon zhvillimin e proceseve trajnuese si një mjet 
të rëndësishëm për fuqizimin e kapaciteteve të personelit të Shërbimit të 
Kontrollit të Brendshëm.

Objektivi 5
Forcimi i kapaciteteve dhe burimeve për përdorimin e 
teknikave të posaçme të hetimit

36. Raporti mbi veprimtarinë e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm (SHKB), viti 2011, faqe 
34,http://moi.gov.al/wp-content/uploads/2011/09/Raport-mbi-veprimtarin%C3%AB-e-
Sh%C3%ABrbimit-t%C3%AB-Kontrollit-t%C3%AB-Brendsh%C3%ABm-viti-2011.pdf, akse-
suar në datën 25.09.2012

37. Intervistë me Znj. Oriana Elmazi, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm, datë 18.10.2012

38. Raporti mbi veprimtarinë e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm (SHKB), viti 2011, faqe 
12,http://moi.gov.al/wp-content/uploads/2011/09/Raport-mbi-veprimtarin%C3%AB-e-
Sh%C3%ABrbimit-t%C3%AB-Kontrollit-t%C3%AB-Brendsh%C3%ABm-viti-2011.pdf, akse-
suar në datën 25.09.2012
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Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe përparësitë 
që përshkojnë Strategjinë, e cila parashikon si një mjet të rëndësishëm 
për parandalimin e korrupsionit, konsolidimin e hetimit dhe efikasitetit të 
ndjekjes penale nëpërmjet forcimit të kapaciteteve për aplikimin e teknikave 
të posaçme të hetimit.

Masa 5.1 Ristrukturimi i strukturës operative të SHKB-së

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit Gjatë vitit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, pasi gjatë 
vitit 2011, bazuar në procedurat e përcaktuara në ligjin për SHKB-në dhe 
Rregulloren e Personelit, nëpërmjet konkursit janë përzgjedhur e më pas 
emëruar në detyrë gjithsej 9 (nëntë) punonjës, nga të cilat 4 (katër) në 
strukturën operative dhe 5 (pesë) në Drejtorinë e Hetimit. Vlerësohet se gjatë 
periudhës së analizuar në kuadër të ristrukturimit të strukturës operative të 
SHKB-së janë rekrutuar 9 punonjës të rinj.39

Masa 5.1 është e përshtatshme për arritjen e objektivit, pasi parashikon 
ngritjen e kapaciteteve të strukturave operative të Shërbimit të Kontrollit 
të Brendshëm duke shtuar numrin e punonjësve të cilët angazhohen në 
procesin e hetimit dhe ndjekjes së veprave penale, por në të njëjtën kohë, 
vlerësohet se masa nuk është formuluar mjaftueshmërisht  qartë, pasi nuk 
saktësohet se në cilat drejtime duhet të ristrukturohet struktura operative e 
SHKB me qëllim rritjen e kontributit në luftën kundër korrupsionit. 

Masa 5.2
Hartimi dhe miratimi i rregullores për funksionimin e 
strukturës operative të SHKB-së

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit Gjatë vitit 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet si e zbatuar me vonesë, 
pasi afati për zbatimin e saj ka qenë viti 2011, ndërkohë që përfundimisht 
funksionimi i strukturës operative të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm 
është disiplinuar me Udhëzimin e Ministrit të Brendshëm Nr. 39/1, datë 
09.04.2012.40

39. Intervistë me Znj. Oriana Elmazi, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm, datë 18.10.2012

40. Po aty.
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Masa 5.2 është e përshtatshme për arritjen e objektivit, pasi parashikon 
hartimin e një akti të brendshëm me natyrë rregullatore të këtij departamenti. 
Gjithsesi, evidentohet se masa nuk është mjaftueshmërisht e qartë, pasi nuk 
saktëson se çfarë çështjesh konkrete do të përcaktojë apo disiplinojë ky akt 
në fushën e përdorimit të teknikave të posaçme të hetimit.

Masa 5.3
Investime në blerjen e pajisjeve të teknologjisë së 
fundit për përdorim nga struktura operative e SHKB-
së

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Brendshme, Shërbimi i Kontrollit të  
Brendshëm

Koha e realizimit Gjatë vitit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, sepse në 
Regjistrin e Parashikimit të Prokurimeve Publike të Ministrisë së Brendshme41 
raportohet kryerja e investimeve në vlerën 2,585,000 lekë. Megjithatë, 
Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm nuk ka dhënë asnjë informacion në 
lidhje me investimet e kryera gjatë vitit 2011 për blerjen e pajisjeve, të cilat 
përdoren nga strukturat operative të SHKB-së.42 Për vitin 2012, kjo drejtori 
ka kryer investime në këtë fushë në vlerën 9700 Euro.43

Masa 5.3 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen e 
objektivit, sepse parashikon forcimin e kapaciteteve në kuadrin infrastrukturor 
për përdorimin e teknikave të posaçme të hetimit

3. Analiza e zbatimit

Seksioni 1

Niveli i zbatimit të masave anti-korrupsion të parashikuara nga plani i 
veprimeve në fushën “Reforma në Agjencitë e Zbatimit të Ligjit” paraqitet: 6 
masa (37.5%) të zbatuara; 5 masa (ose 32 %) të pazbatuara; 2 masa (ose 
12.5 %) të zbatuara me vonesë; 3 masa (ose 18 %) të zbatuara pjesërisht. 

Seksioni 2

Masat anti-korrupsion të parashikuara nga plani i veprimeve në fushën 
41. Regjistër i Parashikimeve të Prokurimit Publik 2012, i Ministrisë së Brendshme, https://www.

app.gov.al/ep/FORECAST.aspx , aksesuar në datë 25.09.2012

42. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin Janar – Dhjetor 
2011 të realizimit të masave anti-korrupsion nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm”.

43. Intervistë me Znj. Oriana Elmazi, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm, datë 18.10.2012
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“Reforma në Agjencitë e Zbatimit të Ligjit” ndahen si më poshtë: 25 % 
me natyrë ngritje kapacitetesh; 37.5 % me natyrë rregullatore, si dhe 37.5 
% përmirësime cilësore në kuadër përmirësimit të mekanizmave të vetë-
kontrollit apo performancës. 

Masat me natyrë rregullatore vlerësohet se nuk kanë pasur një ecuri të 
mirë në realizimin e tyre, sepse 67 % nuk janë realizuar dhe 33% janë 
realizuar me vonesë. Nga ana tjetër, ecuria e zbatimit të masave me natyrë 
ngritje kapacitetesh ka qenë shumë e mirë, sepse këto veprime janë realizuar 
në masën 100 %. Ecuria në zbatimin e masave që synojnë përmbushje më 
të mirë të detyrave/përmirësim cilësor të punës ka qenë e përzier: 50% e 
masave të këtij lloji janë realizuar, dhe gjysma tjetër nuk është përmbushur 
aspak.

Ecuria e zbatimit të masave sipas objektivave ka qenë si më poshtë:
- Objektivi 2 - 100% të zbatuara në kohë; 
- Objektivi 1 - 100% të pazbatuara;
- Objektivi 2 - 67% të pazbatuara në kohë e 33 % të zbatuara me 

vonesë;
- Objektivi 3 - 66.6% të zbatuara pjesërisht dhe 33.3 % të pazbatuara;
- Objektivi 4 - 75 % të zbatuara në kohë dhe 25 të zbatuar pjesërisht; 
- Objektivi 5 - 67% të pazbatuara në kohë e 33 % të zbatuara me 

vonesë. 
Institucionet përgjegjëse për realizimin e masave të parashikuara nga 

plani i veprimeve në fushën “Reforma në Agjencitë e Zbatimit të Ligjit” janë 
Prokuroria e Përgjithshme dhe Ministria e Brendshme. Ecuria e zbatimit të 
masave sipas institucione përgjegjëse rezulton si më poshtë:

- Prokuroria e Përgjithshme - 100 % të zbatuara në kohë;
- Ministria e Brendshme - 39 % të zbatuara në kohë; 31 % të pazbatu-

ara në kohë; 15% të zbatuara me vonesë; 15 % të zbatuar pjesërisht.
Seksioni 3

Në lidhje me faktorët që mund të kenë ndikuar në zbatimin apo dështimin 
e masave vlerësohet se nuk konstatohet ndonjë faktor i veçantë i jashtëm 
që mund të ndikojë drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë në realizimin e 
tyre. I vetmi faktor që favorizon zbatimin e masave është predispozicioni si 
dhe angazhimi i institucioneve përgjegjëse për realizimin e këtyre masave. 

Seksioni 4 

Institucionet përgjegjëse nuk aplikojnë asnjë lloj mekanizimi për të 
matur ndikimin e masave të realizuara apo ecurinë e zbatimit të planit të 
veprimit. Zbatimi i strategjisë anti-korrupsion mbështetet në tregues, kritere 
llogaridhënie, monitorimi dhe vlerësimi standarde të vendosura sipas Sistemit 
të Planifikimit të Integruar, duke u përqendruar kryesisht te monitorimi sipas 
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treguesve të identifikuar në kuadër të Planit Monitorues Ministerial. Ky i 
fundit është hartuar në kuadër të Sistemit të Planifikimit të Integruar. Në këto 
kushte, vlerësohet se është i vështirë analizimi i ndikimit në nivel objektivash 
dhe duke analizuar vetëm një numër të caktuar masash.
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reforma në agjenc i t ë  e  Zbat im i t 
t ë  L ig j i t :  PoL ic ia e  shte t i t

1.  Natyra e planit të veprimit në fushën “Reforma 
në Agjencitë e Zbatimit të Ligjit: Policia e Shtetit”

Seksioni 1
a) Objektivat e re-

formës anti-korrup-
sion për policinë 
e shtetit janë 22 
(njëzetë e dy) të 
ndara sipas 2 ob-
jektivave strate-
gjikë.
Në objektivin stra-

tegjik i “Fuqizimi i 
kapaciteteve të he-
timit të krimit” përfshihen 9 objektiva specifikë si më poshtë:

1. Rritja e efektivitetit të veprimtarisë hetimore nga strukturat kundër 
korrupsionit

2. Përmirësimi i mekanizmave dhe mjeteve për hetimin e rasteve të 
korrupsionit

3. Forcimi zgjerimi i informatizimit, konsolidimi i përdorimit të teknologjisë 
së informacionit 

4. Përmirësimi i procedurave për të rritur efiçencën dhe cilësinë e hetimit 
5. Evidentimi sa më real i kriminalitetit në fushën e korrupsionit
6. Përcaktimi i tendencave të kriminalitetit dhe mbajtjen nën kontroll e 

situatës kriminale në fushën e korrupsionit
7. Ngritja në nivel më të lartë e bashkëpunimit ndër-institucional në luftën 

kundër korrupsionit
8. Rritja e bashkëpunimit me partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë në 

luftën kundër korrupsionit. 
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9. Promovimi i praktikave anti-korrupsion. 
Në objektivin strategjik II “Parandalimi i korrupsionit në strukturat e 

Policisë së Shtetit” përfshihen 13 objektiva specifikë si më poshtë:

  Drejtoria e Standardeve Profesionale
1. Objektivi 1: Rritja e integritetit dhe përmirësimi i standardeve të punës 

të punonjësve të policisë së shtetit
Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit
2. Rritja e integritetit dhe përmirësimi i standardeve të punës të punonjësve 

të policisë së shtetit.
3. Rritja e kapaciteteve të punonjësve të PKM për luftën kundër 

korrupsionit.
4. Kontrolli i aktivitetit të punonjësit të PKM në PKK për regjistrimin e 

hyrje-daljeve të shtetasve dhe mjeteve
5. Ulja e rasteve të korrupsionit nga punonjësit e PKM
Drejtoria e Policisë Rrugore
6. Eliminimi i veprimeve korruptive nga procesi i vendosjes së gjobave 

deri në arkëtimin e tyre. 
7. Eliminimi i mundësive për veprime korruptive gjatë konstatimit të 

shkeljeve me kufij minimalë dhe maksimalë të qarkullimit rrugor
8. Fuqizimi i kapaciteteve të policisë rrugore
Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse 
9. Standardizimi i marrëdhënieve të strukturave të policisë me të tretët 

për llojet e shërbimeve shtesë me pagesë që ofrohen nga strukturat e 
policisë.

Drejtoria e Policisë së Rendit
10. Rregullimi i marrëdhënieve juridike për mbajtjen, ruajtjen, 

administrimin, transportin dhe shitblerjen e armëve.
Drejtoria e Burimeve Njerëzore
11. Përmirësimi i sistemit të matjes së performancës të punonjësve të 

policisë.
Sektori i Auditit të Brendshëm
12. Parandalimi dhe ndërprerja e shkeljeve dhe abuzimeve në veprimtarinë 

ekonomike dhe financiare. 
13. Përmirësimi i kapacitetit të strukturës së auditimit. 

Natyra e objektivave

Blloku i parë i objektivave parashikuar nga plani i veprimit për Policinë 
e Shtetit përqendrohet tek rritja e efikasitetit të hetimeve dhe forcimi i 
mekanizmave hetimorë për korrupsionin, forcimi i përdorimit të teknologjisë, 
evidentimi, analiza dhe mbajtja nën kontroll e rasteve të korrupsionit dhe rritja 
e bashkëpunimit ndër-institucional e rajonal për luftën kundër korrupsionit. 
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Blloku i dytë i objektivave parashikuar nga plani i veprimit për Policinë 
e Shtetit synon për secilin prej departamenteve që iu drejtohet rritje 
kapacitetesh të stafit dhe infrastrukturore, përmirësimin e standardeve të 
punës, monitorimin dhe kontrollin e aktiviteteve të punonjësve të policisë 
së shtetit dhe norma rregullatore që synojnë kryesisht rregullimin e 
marrëdhënieve ndërmjet policisë së shtetit dhe palëve të treta. 

Seksioni 2

a) Në total për të gjithë seksionin e Policisë së Shtetit plani i veprimit ka 
parashikuar 2 objektiva strategjikë, 22 objektiva specifikë dhe 31 masa. 
Masat e parashikuara për arritjen e objektivave anti-korrupsion për Policinë e 
Shtetit janë si më poshtë: 8 masa (ose 26%) janë më natyrë rregullatore; 16 
masa (ose 52%) synojnë ngritje kapacitetesh dhe 7 masa (ose 22%) synojnë 
përmirësime cilësore.1

Seksioni 3

Objektivat e planit të veprimit për Policinë e Shtetit janë përgjithësisht të 
formuluar qartë dhe kontribuojnë për kapërcimin e sfidave për parandalimin 
dhe luftën kundër korrupsionit. Megjithatë, ka raste ku një formulim më 
konkret do ishte më i përshtatshëm. I tillë është rasti tek objektivi 7, i cili më 
saktë mund të formulohej kështu: “Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional 
në luftën kundër korrupsionit” në vend të “Ngritja në një nivel më të lartë 
e bashkëpunimit ndër-institucional në luftën kundër korrupsionit”. Në këtë 
mënyrë do të shmangej formulimi me fraza të paqarta si “nivel më të lartë 
të bashkëpunimit”. Objektivi 9 për të qenë më i përshtatshëm në luftën ndaj 
korrupsionit duhet të formulohet më qartë, si “Promovimi i praktikave anti-
korrupsion dhe bërja publike e operacioneve për goditjen anti-korrupsion”.

Nga 31 masa të monitoruara në Policinë e Shtetit raporti evidenton se afatet 
e zbatimit janë përcaktuar kryesisht në mënyrë të përshtatshme. Megjithatë, 
në rastet kur si afat përcaktohet çdo vit 2011, 2012, apo 2013, ka masa të 
cilat mund të realizoheshin në afate të ndërmjetme, sepse këto afate vjetore 
krijojnë hapësira për neglizhenca dhe, si rrjedhojë, moszbatim të masave 
ose zbatim pas afatit. Të tilla raste janë masa 2.1 i objektivi 2 tek objektivi 
strategjik I, ku mund të përcaktohen afate të ndërmjetme për kryerjen e 
analizave të përbashkëta me Prokurorinë; masa 4.1 të objektivit 4 mund 
të caktohen afate të ndërmjetme për kryerjen e trajnimeve të specialistëve 
mbi teknikat speciale të hetimit; apo tek Objektivi Strategjik II, te Drejtoria 
e Standarteve Profesionale Edhe tek Objektivi 1, masa 1.1 mund të kishte 
afate të ndërmjetme për kryerjen e Inspektimeve periodike dhe te Drejtoria e 
Auditit të Brendshëm kryerja e auditeve periodike me afate të ndërmjetme. 

Treguesit e përcaktuar në planin e veprimit janë përgjithësisht të qartë dhe 

1. Vini re që në kuadrin e këtij monitorimi do të raportohet vetëm për ato masa afati për zbatimin 
e të cilave është jo më vonë se 31 dhjetor 2012.
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të matshëm. Megjithatë, ka disa raste masash si masa 2.2 i objektivit 2 nga 
objektivi strategjik I, është formuluar qartë por treguesi i saj nuk përputhet 
me masën, sepse kjo e fundit synon një përmirësim cilësor kur treguesi 
është sasior. Po ashtu, tek objektivi 3, masa 3.1, treguesi është shumë i 
përgjithshëm dhe nuk përfshin elementë statistikorë dhe cilësorë për të parë 
sa është përmbushur masa. Një tregues specifik mund të ishte “Sa herë ka 
qenë i dobishëm përdorimi i MEMEX në hetimin e rasteve të korrupsionit”. 
Gjithashtu tek objektivi strategjik I, objektivi 5, masa 5.1, tregues më i 
përshtatshëm për të matur suksesi e luftës kundër korrupsionit mund të 
ishte “Hartimi dhe bërja publike e statistikave dhe lehtësimi i procesit të 
aksesit”, sepse nuk mjafton vetëm hartimi i statistikave. Po ashtu, Masa 9.1 
është formuluar saktë, por treguesi është i përgjithshëm dhe nuk ndihmon 
në matjen e tij. Treguesi mund të ishte “Numri i njoftimeve mediatike për 
rezultatet e korrupsionit dhe numri i promovime të praktikave të mira”.

Në planin e veprimit janë përcaktuar në mënyrë të detajuar të gjitha 
institucionet përgjegjëse dhe bashkëpunuese në zbatimin e masave. I vetmi 
rast ku institucioni nuk është përcaktuar është tek Masa 1.2, “Rritja e numrit 
të hetimeve pro-aktive në luftën kundër korrupsionit” në objektivin 1 të 
objektivit strategjik I.

Përkrah të gjitha masave tek burimet e zbatimit është përcaktuar që nuk 
ka kosto. Vetëm tek objektivi strategjik I, objektivi 4, masa 4.1, objektivi 
strategjik II, objektivi 2, masa 2.1 dhe objektivi strategjik II, objektivi 3, 
“Fuqizimin e kapaciteteve të Policisë Rrugore”, masa 3.1 është përcaktuar që 
burim janë fondet sipas projekteve. Kjo gjë mund të ndikojë në moszbatimin 
e masave, nëse këto projekte nuk akordojnë fondet e nevojshme. Për të 
gjithë masat e tjera nuk janë bërë specifikime as për llojin e burimeve që do 
të përdorë institucioni zbatues dhe as për efektin përkatës financiar në shifra. 

2. Zbatimi i masave

Objektivi 
strategjik I

Fuqizimi i kapaciteteve të hetimit të korrupsionit

Objektivi 1
Rritja e efektivitetit të veprimtarisë hetimore nga 
strukturat kundër korrupsionit

Si objektivi strategjik ashtu dhe ai specifik janë formuluar qartë dhe lidhen 
ngushtë me strategjinë anti-korrupsion për të rritur aftësinë hetuese ndaj 
dukurisë së korrupsionit.
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Masa 1.1
Të përmirësohet kuadri ligjor për menaxhimin e 
personelit

Institucioni 
përgjegjës

DKKF dhe Sektorët kundër Krimit Financiar në DPQ

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht, me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Sipas informacionit të ofruar nga policia e 
shtetit, për vitin 2011 janë evidentuar gjithsej 389 shkelje disiplinore, nga të 
cilat 232 janë hetuar si shkelje të rënda dhe janë marrë masat e mëposhtme: 
62 përjashtime, 12 largime nga puna, 10 ulje në gradë, 46 pezullime pa 
pagesë, 60 shtyrje afati të gradimit, 41 raste ku hetimet disiplinore janë 
përfunduar për mungesë provash.2 Gjatë 7 mujorit janar-July 2012 janë 
evidentuar gjithsej 232 shkelje disiplinore të kryera nga punonjësit e policisë, 
nga të cilat 134 të rënda dhe 98 të lehta. Gjatë kësaj periudhe për shkeljet e 
mësipërme janë dhënë këto masa: përjashtim nga policia e shtetit 27 raste, 
ulje në grada prej një kohe deri në 1 vit 15 raste, pezullim nga detyra 1 rast, 
pezullim pa pagesë deri në 30 ditë 17 raste, shtyrje e afatit të gradimit deri 
në 1 vit 30 raste, larguar nga puna në 3 raste, përfunduar hetimet se nuk 
kanë kryer shkelje disiplinore 36 raste. Sipas metodologjisë së monitorimit 
masa vlerësohet me statusin e zbatuar pjesërisht  me afat që vijon duke pasur 
parasysh faktin se afati për zbatimin e saj shtrihet edhe përtej periudhës së 
monitorimit.

Masa 1.1 është formuluar saktë dhe përputhet me objektivin specifik, 
pasi rritja e numrit të regjistrimeve të procedimeve penale dëshmon rritjen e 
efektivitetit të strukturave në luftën kundër korrupsionit.

Masa 1.2
Rritja e numrit të hetimeve pro-aktive në luftën 
kundër korrupsionit

Institucioni 
përgjegjës

Nuk përcaktohen në Plan-veprim

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht, me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Sipas statistikave të marra në DKKF gjatë vitit 
2011 ka pasur 51 raste hetimesh pro-aktive, nga të cilat 4 kanë patur karakter 
parandalues dhe 47 karakter procedural. Deri në periudhën gusht 2012 ka 
pasur 43 raste hetimesh proaktive, nga të cilat 3 me karakter parandalues 

2. Informacion i marrë nga Policia e Shtetit, Hasan Shkëmbi, datë 04.09.2012 ora 12:04, me 
e-mail mbi “Aneks 2 mbi Zbatimin e Planit të Veprimit 2011-2013 i Strategjisë Ndërsektoriale 
të Parandalimit, Luftës kundër korrupsionit dhe Qeverisjes transparente”, DPPSh.
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dhe 40 me karakter procedural. Edhe numri i hetimeve proaktive deri në July 
2012 krahasuar me vitin 2011 është rritur në mënyrë të konsiderueshme. 
Nëse i krahasojmë këto statistika me vitin 2010, ku nga një total prej 50 
rastesh 24 u mbartën në 2011, mund të themi se ka një rritje të numrit të 
hetimeve proaktive.3 Pavarësisht informacionit të mësipërm, progres raporti 
i BE-së si për vitin 20114 ashtu dhe për vitin 2012 thekson se një problem 
i qenësishëm është kultura reaguese e përgjithshme lidhur me hetimin 
e korrupsionit dhe “mungesa totale e hetimeve pro-aktive”.5 Bazuar në 
informacionin e mësipërm dhe në metodologjinë e këtij vlerësimi, duke qenë 
se kjo masë ka si afat zbatimi çdo vit, ajo vlerësohet me statusin e zbatuar 
pjesërisht  me afat që vijon. 

Masa 1.2 është formuluar qartë dhe është në përputhje me objektivin, 
sepse ka për qëllim rritjen e efikasitetit të strukturave të policisë për luftën 
kundër korrupsionit. 

Objektivi 2
Përmirësimi i mekanizmave dhe mjeteve për hetimin e 
rasteve të korrupsionit

Objektivi është formuluar qartë dhe në përputhje me strategjinë anti-
korrupsion.

Masa 2.1
Analiza të përbashkëta me prokurorinë për ecurinë e 
hetimeve anti-korrupsion

Institucioni 
përgjegjës

DKKOKR, DKKF

Koha e realizimit Analiza periodike dhe çdo vit 2011-2013

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Bashkëpunimi i Policisë së Shtetit me 
Prokurorinë është detyrim që rrjedh nga Memorandumi i Bashkëpunimit Nr. 
3521, datë 06.05.2009, “Për krijimin e 6 task-forcave të përbashkëta kundër 
korrupsionit”. Sipas këtij memorandumi, ky lloj bashkëpunimi parashikohet 
dhe ndodh në kuadër të njësive të përbashkëta hetimore.6 Sipas intervistës 

3. Intervistë në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, Andrin Cenaj, datë 25.09.2012.

4. Commission staff working document. Albania 2011 Progress Report. Accompanying the doc-
ument communication from the commission to the European Parliament and the Council. En-
largement Strategy and main challenges 2011-2013. Fq 13 http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf

5. Po aty. F. 15

6. Komunikim me email, Hasan Shkëmbi, date 4.4.2011 “Raport për zbatimin e strategjisë 
anti-korrupsion të Policisë së Shtetit janar-dhjetor 2010”
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së kryer me përfaqësuesin e Drejtorisë kundër Krimit Financiar,7 janë kryer 
analiza të përbashkëta me Prokurorinë gjatë vitit 2011 dhe 2012. Këto 
analiza kryhen në mënyrë periodike. Megjithatë nuk u ofrua asnjë shifër për 
numrin e analizave të përbashkëta me Prokurorinë dhe nuk u dokumentua 
asnjë raport, i cili të përfshinte përfundimet dhe rekomandimet e këtyre 
analizave. Po ashtu, raporti analitik i Komisionit për vitin 2012 vë theksin 
tek pamjaftueshmëria e nivelit të bashkëpunimit të agjencive të zbatimit të 
ligjit me fokus të veçantë tek bashkëpunimi mes Prokurorisë dhe Policisë së 
Shtetit.8 Rrjedhimisht masa konsiderohet e pazbatuar. 

Masa 2.1 është specifike dhe e formuluar qartë. Ajo përputhet me 
objektivin përkatës dhe lidhet drejtpërdrejt me luftën kundër korrupsionit. 
Megjithatë, një problematikë lidhet me afatin e zbatimit. Ky afat përcaktohet 
si “analiza periodike dhe çdo vit”. Termi “periodike” nuk përcakton kohën se 
kur kryhen analizat. Një mënyrë më e përshatshme për formulimin e afatit 
do të ishte, për shembull: “Analiza 3 mujore, 6 mujore dhe vjetore për vitet 
2011, 2012 dhe 2013”.

Masa 2.2
Përdorimi sa më efikas i teknikave speciale të hetimit 
për sigurimin e provave dhe goditjen e korrupsionit

Institucioni 
përgjegjës

DKKOKR, DKKF

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Statistikat e dokumentuara nga Policia e 
Shtetit nxjerrin në pah se gjatë vitit 2011 janë përdorur teknikat speciale 
të hetimit në 53 raste për hetimin e korrupsionit dhe deri në shtator 2012 
janë përdorur në 55 raste.9 Vihet re një rritje e numrit të përdorimit të këtyre 
teknikave gjatë periudhës janar-shtator 2012 krahasuar me vitin 2011. 
Treguesi për këtë masë i referohet rritjes së numrit të hetimeve dhe, nëse 
nisemi nga kjo, mund të thuhet se masa është zbatuar. Megjithatë treguesi 
që përdoret për matjen e kësaj mase është tërësisht i papërshtatshëm dhe 
nuk mundëson matjen e zbatimit real të kësaj mase. Fakti që numri i rasteve 
ku përdoren teknikat speciale është rritur nuk do të thotë domosdoshmërisht 
se ato janë bërë më efikase. Duke pasur parasysh këtë fakt, mospërputhjen 
masë me tregues dhe informacionin sasior që jepet për këtë masë ajo 
vlerësohet si e pazbatuar. Për më tepër, siç theksohet në raportin analitik 

7. Intervistë në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, Andrin Cenaj, datë 25.09.2012

8. Commission staff working document. Albania 2012 Progress Report. Accompanying the doc-
ument communication from the commission to the European Parliament and the Council. En-
largement Strategy and main challenges 2011 2013. F. 15,  http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/key_documents/2012/package/al_rapport_2012_en.pdf

9. Intervistë në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, Andrin Cenaj, datë 25.09.2012.
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të Komisionit Evropian, mungesa e ekspertizës në përdorimin e pajisjeve 
teknike për hetimet me metoda speciale dëmton efikasitetin e tyre.10 Duke 
pasur parasysh faktin se treguesi i kësaj mase është sasior dhe vetë masa 
kërkon të masë efikasitetin dhe jo thjesht numrin (pra sasinë dhe jo cilësinë) 
masa vlerësohet si e pazbatuar. Gjithashtu, përderisa këto metoda janë 
forma më e mirë e hetimit të korrupsionit, treguesi duhet të jetë më specifik.

Ndonëse në parim i përshtatet objektivit përkatës, masa 2.2 ka një problem 
që vështirëson matjen e saj. Ajo synon përmirësime cilësore, por treguesi për 
matjen e saj ka karakter sasior. Një tregues më i përshtatshëm për të matur 
zbatueshmërinë e kësaj mase do të ishte: “Në sa raste përdorimi i teknikave 
speciale ka sjellë formulimin e akuzave konkrete?”

Objektivi 3
Forcimi e zgjerimi i informatizimit, konsolidimi i 
përdorimit të teknologjisë së informacionit

Ky objektiv është formuluar qartë dhe në përputhje me strategjinë 
ndërsektoriale anti -korrupsion të Qeverisë për rritjen e përdorimit të 
teknologjisë së informacionit në luftën kundër korrupsionit.

Masa 3.1
Pasurimi dhe shfrytëzimi i bazës së të dhënave të 
sistemit të informacionit kriminal MEMEX me të 
dhëna për veprimet e korrupsionit

Institucioni 
përgjegjës

DKKOKR, DKKF

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht  me afat që vijon 

Argumentimi për statusin: Sipas intervistës së kryer në DKKF, gjatë 
vitit 2012 janë hedhur në sistemin e informacionit kriminal MEMEX 611 
informacione. Nga intervista evidentohet se MEMEX shfrytëzohet gjerësisht 
brenda Policisë së Shtetit dhe është rritur shkëmbimi i informacionit brenda 
institucionit. Kjo konfirmohet edhe nga raporti i Progresit të Komisionit. 
Megjithatë, aksesi në të dhënat e kësaj baze të dhënash ndryshon sipas 
rangut të secilit punonjës policie.11 Raportet e Progresit të BE-së theksojnë 
si hap pozitiv rritjen e shfrytëzimit të kësaj baze të dhënash nga Policia. 
Gjtihsesi, sipas të njëjtit raport, kjo bazë të dhënash mbetet e paplotë, sepse 
përmban të dhëna vetëm nga Policia dhe nuk përfshin asnjë informacion 

10. Commission staff working document. Albania 2012 Progress Report. Accompanying the doc-
ument communication from the commission to the European Parliament and the Council. En-
largement Strategy and main challenges 2011 2013. fq 15  http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/key_documents/2012/package/al_rapport_2012_en.pdf

11. Intervistë në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, Andrin Cenaj, datë 25.09.2012
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tjetër mbi hetimet e strukturave të tjera hetimore si Prokuroria.12 Masa 
vlerësohet pjesërisht e zbatuar.

Masa 3.1 është formuluar qartë, por matja e ecurisë së zbatimit të masës 
është e vështirë për shkak të treguesit, i cili është shumë i përgjithshëm. Një 
tregues më i saktë do të ishte: “Sa herë përdorimi i MEMEX ka pasur sukse 
në hetimin e rasteve të korrupsionit?”

Objektivi 4
Përmirësimi i procedurave për të rritur efikasitetin dhe 
cilësinë e hetimit

Masa 3.1
Trajnimi i specialistëve të luftës kundër korrupsionit 
për teknikat e hetimit

Institucioni 
përgjegjës

DTP, PAMECA-3, OPDAT, Projekti PACA, Projekti 
ILECU II-DET, Projekti i Binjakëzimit i Komisionit 
Evropian me Spanjën dhe Bullgarinë për mbështetjen 
e strukturave të hetimit të krimit financiar

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht  me afat që vijon 

Argumentimi për statusin: Sipas raportimit nga Policia e Shtetit, për 
periudhën e monitorimit janë zhvilluar gjithsej 186 trajnime, nga të cilat 
94 kanë qenë të planifikuara dhe 92 janë trajnime shtesë.13 Dy projektet 
kryesore që kanë mbështetur trajnimet e punonjësve të Policisë së Shtetit 
janë projekti PACA dhe Projekti i Binjakëzimit i Komisionit Evropian me 
Spanjën dhe Bullgarinë për mbështetjen e strukturave të hetimit të krimit 
financiar. Po ashtu, kanë dhënë kontribut të rëndësishëm edhe projektet 
ICITAP dhe PAMECA-3 si dhe Zyra e OSBE-së në Shqipëri.  Këto organizma 
kanë ofruar numrin më të madh të trajnimeve, 52 trajnime nga gjithsej 92 
trajnime shtesë. Nga ky total trajnimesh, mbi teknikat e hetimit gjatë vitit 
2011 janë kryer 19 trajnime me 275 përfitues, ndërsa deri në shtator 2012 
janë kryer 21 trajnime.14 Në një intervistë me një nga ekspertët e ICITAP-it 
u konfirmua që specialistët po trajnohen me teknikat më të mira evropiane 
të hetimit në luftën kundër korrupsionit duke krijuar bazë të qëndrueshme 
për të kryer detyrën e tyre.15 Duke patur parasysh progresin e numrit të 
12. Commission staff working document. Albania 2011 Progress Report. Accompanying the doc-

ument communication from the commission to the European Parliament and the Council. En-
largement Strategy and main challenges 2011-2013. fq 57 http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf

13. Komunikim me email, Hasan Shkëmbi, datë 04.09.2012 ora 12:04 “Dinamika e trajnimeve 
dhe planifikimi i trajnimeve shtesë të kërkuara nga departamentet dhe donatorët.”

14. Intervistë në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, Andrin Cenaj, datë 25.09.2012

15. Intervistë me Mark Paresi, Këshilltar i Lartë i Programit, ICITAP, datë 04/12/2012, ora 14:00
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trajnimeve, afatin çdo vit sipas metodologjisë së këtij studimi, masës i jepet 
statusi e zbatuar pjesërisht  me afat që vijon. 

Masa 4.1 është formuluar qartë dhe në përputhje me objektivin për të 
përmirësuar efikasitetin dhe cilësinë e hetimit.

Objektivi 5
Evidentimi sa më real i kriminalitetit në fushën e 
korrupsionit

Objektivi 5 është në përputhje me strategjinë anti-korrupsion. Megjithatë, ai 
nuk është i qartë pasi përmban fraza si “evidentimi sa më real” të cilat krijojnë 
paqartësi. Një formulim më i qartë i këtij objektivi do të ishte “Evidentimi 
dhe përditësimi i statistikave të kriminalitetit në fushën e korrupsionit”.

Masa 5.1
Përpilimi i statistikave mujore, tremujore dhe vjetore 
të korrupsionit dhe krimeve të zyrtarëve në detyrë

Institucioni 
përgjegjës

DPPSH, DKKOKR, DKKF, Sektorët kundër Krimit 
Financiar në DPQ

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht  me afat që vijon 

Argumentimi për statusin: Në policinë e shtetit statistikat 3- dhe 
6-mujore hartohen sipas Urdhrit të Ministrit të Brendshëm, nr. 251, datë 
15.02.2008, “Për Hartimin e statistikave të kriminalitetit”. Përtej statistikave 
që parashikohen nga ky akt, Policia e Shtetit ka hartuar, gjithashtu, statistika 
8-mujore me qëllim evidentimin e punës së kryer dhe krahasimin.16 Eksperti 
verifikoi personalisht raportet e hartuara nga DKKF në Policinë e Shtetit 
dhe e vlerëson këtë masë të zbatuar. Megjithatë, për të luftuar korrupsionin 
nuk mjafton vetëm hartimi i statistikave por edhe bërja e tyre publike dhe 
lehtësisht e aksesueshme. Po ashtu, vlen për t’u përmendur fakti se mungon 
një sistem i besueshëm për raportimin e statistikave.17

Masa 5.1 është hartuar qartë, por treguesi i saj nuk është i përshtatshëm. 
Një tregues më i përshtatshëm do të ishte ai që do të maste hartimin, 
publikimin dhe përditësimin e statistikave për korrupsionin.

Objektivi 6
Përcaktimi i tendencave të kriminalitetit dhe mbajtja nën 
kontroll e situatës kriminale në fushën e korrupsionit

Objektivi 6 është hartuar qartë dhe përputhet me synimet e strategjisë 
16. Intervistë në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, Andrin Cenaj, datë 25.09.2012.

17. Commission staff working document. Albania 2011 Progress Report. Accompanying the doc-
ument communication from the commission to the European Parliament and the Council. En-
largement Strategy and main challenges 2011-2013. Fq 58 http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf
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anti-korrupsion.

Masa 6.1
Analiza dhe studime të drejtimeve të luftës kundër 
korrupsionit

Institucioni 
përgjegjës

DPPSH, DKKOKR, DKKF Sektorët kundër Krimit 
Financiar në DPQ

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht  me afat që vijon 

Argumentimi për statusin: Çdo vit Drejtoria Kundër Krimit të Organizuar 
dhe Krimeve të Rënda, Drejtoria Kundër Krimit Financiar dhe Sektorët kundër 
Krimit Financiar përpilojnë dy herë në vit një dokument për vlerësimin strategjik 
të krimit përfshirë këtu edhe korrupsionin. Ekzistenca e dokumenteve të tilla 
u verifikua nga eksperti. Ato kategorizohen si të klasifikuara dhe, si rrjedhojë, 
nuk mund të analizohej përmbajtja e tyre. Nga ana tjetër, janë kryer 265 
analiza të përbashkëta me Prokurorinë për raste të procedimit penal.18 Si 
rrjedhojë, kjo masë konsiderohet e zbatuar. 

Masa 6.1 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për përmbushjen 
e objektivit 6.

Objektivi 7
Ngritja në një nivel me të lartë e bashkëpunimit ndër-
institucional në luftën kundër korrupsionit

Objektivi 7 përputhet me strategjinë anti-korrupsion, por është formuluar 
në mënyrë të përgjithshme. Një formulim më specifik i tij do të ishte Forcimi 
i bashkëpunimit ndër-institucional në luftën kundër korrupsionit.

Masa 7.1
Rritja e bashkëpunimit nëpërmjet shkëmbimit të in-
formacionit për rastet dhe veprat e korrupsionit midis 
Policisë së Shtetit, DPD, DPT, SHISH, SHIU, etj. 

Institucioni 
përgjegjës

DPPSH, DHK

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht  me afat që vijon 

Argumentimi për statusin: Gjatë vitit 2011 Policia e Shtetit ka kërkuar 
informacion për hetim nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nëpërmjet 
45 kërkesave kryesisht për verifikim shoqërish si dhe ka kërkuar informacion 
nga Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit për 110 raste. Gjatë periudhës 
janar-shtator 2012, Policia e Shtetit ka bërë 106 kërkesa për hetim dhe 

18. Intervistë në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, Andrin Cenaj, datë 25.09.2012
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18 kërkesa për verifikim. Krahasuar me 2010 vihet re një rritje e rasteve të 
verifikimeve apo hetimeve gjatë 2011 dhe krahasuar me ecurinë e të gjithë 
vitit 2012.19 Megjithatë, përtej shkëmbimeve të informacionit të përmendura 
më sipër, ekspertit nuk iu ofrua informacion mbi numrin e shkëmbimeve të 
kryera ndërmjet Policisë së Shtetit dhe aktorëve të tjerë si SHISH dhe SHIU 
që përmend masa. Po ashtu, kjo masë ka dhe një tregues matës që është 
“Analiza të punës së përbashkët” të cilat nuk u vunë në dispozicion nga 
institucioni. Si rrjedhojë, masa konsiderohet e zbatuar pjesërisht. 

Masa 7.1 është hartuar qartë e kontribuon për përmbushjen e objektivit 7.

Masa 7.2
Transmetimi i shpejtë i informacionit për rastet dhe 
veprat e korrupsionit, kryerja e hetimeve penale për 
veprën e korrupsionit

Institucioni 
përgjegjës

DKKF

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E pazbatuar 

Argumentimi për statusin: Në intervistat e kryera në Policinë e Shtetit 
përmendet se informacioni ndahet në polici sipas nivelit të rëndësisë. 
Informacionet normale ndahen brenda 7 ditëve, ato prioritare brenda 3 
ditëve dhe ato urgjente brenda ditës. Gjatë intervistës së kryer në DKKF, 
ekspertit të monitorimit nuk iu dha informacion mbi numrin e informacioneve 
të shkëmbyera.20 Masa konsiderohet e pa zbatuar si rezultat i mungesës së 
informacionit. 

Masa 7.2 është formuluar në përputhje me nevojat e luftës kundër 
korrupsionit për të transmetuar me shpejtësi informacionin, por treguesi nuk 
përputhet me masën, pasi është sasior dhe flet për numrin dhe nivelin e 
shkëmbimeve.

Objektivi 8
Rritja e bashkëpunimit me partnerët rajonalë dhe 
ndërkombëtarë për luftën kundër korrupsionit

Objektivi 8 është hartuar qartë dhe jep kontribut të rëndësishëm në luftën 
kundër korrupsionit.

Masa 8.1
Shkëmbimi i informacionit, kryerja e hetimeve penale 
për veprën e korrupsionit

19. Po aty.

20. Intervistë në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, Andrin Cenaj, datë 25.09.2012
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Institucioni 
përgjegjës

DPPSH

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Sipas intervistës, gjatë periudhës 2011- 
shtator 2012 nuk ka pasur asnjë shkëmbim informacioni me vendet e 
rajonit për hetimin e veprave penale të korrupsionit.21 Nga ana tjetër, 
është përmirësuar shkëmbimi i informacionit me EUROPOL për të dhëna 
rreth çështjeve kriminale. Ky përmirësim lidhet me sigurinë dhe numrin e 
rasteve të shkëmbimit të informacionit.22 Megjithatë, treguesi i referohet 
bashkëpunimit në kuadër të marrëveshjeve me SECI dhe INTERPOL për të 
cilat nuk ka informacione. Si rrjedhojë masa vlerësohet e pazbatuar.

Masa 8.1 nuk është e qartë, pasi nuk përcakton se me cilat organizata 
apo vende do shkëmbehet informacioni. Po ashtu, nuk përcaktohet se çfarë 
informacioni do të shkëmbehet. 

Objektivi 9
Promovimi i praktikave anti-korrupsion dhe i operacioneve 
për goditjen anti-korrupsion

Objektivi 9 përputhet me qëllimet e strategjisë anti-korrupsion, por 
duhet të formulohet më qartë përsa i përket pjesës së bërjes publike dhe jo 
promovimit të operacioneve për goditjen anti-korrupsion. Një shembull ri-
formulimi do të ishte “Promovimi i praktikave anti-korrupsion dhe publikimi 
i operacioneve të suksesshme për goditjen e korrupsionit”.

Masa 9.1
Prezantimi dhe publikimi i rasteve dhe praktikave më 
të mira për goditjen e korrupsionit

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, DHK, DKKF

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Kjo masë ndahet në dy pjesë. Njëra lidhet 
me njoftimet mediatike dhe tjetra me prezantimin e praktikave të mira 
anti-korrupsion. Policia e Shtetit deri në July 2012 ka bërë 309 njoftime 
mediatike dhe në lidhje me këtë pjesë masa konsiderohet e përmbushur. 
Nga ana tjetër, prezantimi i praktikave të mira anti-korrupsion bëhet vetëm 

21. Ministria e Integrimit, “Raporti Vjetor i Progresit 2012: Kontributi Shqiptar - Komenti II, maj 
-gusht 2012” 1 shtator 2012, fq 45

22. Intervistë në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, Andrin Cenaj, datë 25.09.2012
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në kurrikulën e Qendrës së Informimit Policor ku ka module për prezantime 
rastesh për studentët. Ka një publikim në kuadrin e projektit PACA “Udhëzues 
për Hetimin e Korrupsionit dhe Krimit Financiar”. Nuk ka prezantime apo 
promovime të tjera të praktikave të mira.23 Masa konsiderohet e zbatuar 
pjesërisht. 

Masa 9.1 është formuluar qartë dhe përputhet me objektivin. Megjithatë, 
treguesi vështirëson matjen e zbatueshmërisë së masës. Dy tregues më 
të saktë do të ishin: “numri i njoftimeve për rezultatet e luftës kundër 
korrupsionit” dhe “numri i promovimeve të praktikave më të mira në luftën 
ndaj korrupsionit”.

Objektivi 
strategjik II

Parandalimi i Korrupsionit në Strukturat e Policisë së 
Shtetit

Objektivi strategjik II është hartuar në përputhje me Strategjinë 
Ndërsektoriale Anti – Korrupsion e cila synon parandalimin e korrupsionit në 
strukturat e administratës. 

Drejtoria e Standardeve Profesionale

Objektivi 1
Rritja e integritetit dhe përmirësimi i standardeve të 
punës të punonjësve të Policisë së Shtetit

Objektivi 1 është hartuar në përputhje me strategjinë ndërsektoriale 
anti-korrupsion, e cila synon parandalimin e korrupsionit në strukturat e 
administratës.

Masa 1.1 Kryerja e inspektimeve periodike nga DSP

Institucioni 
përgjegjës

DPPSH, DSP

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Drejtoria e Standardeve Profesionale harton në 
fillim të çdo viti një program pune vjetor për kryerjen e inspektimeve.24 Gjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2012 janë kryer 18 inspektime nga të cilat 17 
në strukturat vendore dhe një në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë. Për 
vitin 2011 numri total i inspektimeve të kryera ka qenë 27 nga të cilët 23 të 
zakonshëm dhe 4 të jashtëzakonshëm. Inspektimet janë kryer në struktura 
qendrore të Policisë së Shtetit si edhe në DPQ.25 Planet e inspektimeve 

23. Intervistë në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, Andrin Cenaj, datë 25.09.2012

24. Intervistë me Luljeta Lamnica, Drejtoria e Standardeve Profesionale, datë 03.10.2012

25. Analiza 6 mujore e Sektorit të Standardeve dhe Performancës gjatë periudhës janar-qershor 
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u verifikuan nga eksperti të dokumentuara për të gjithë periudhën e 
monitorimit. Sektori i Performancës ka rekomanduar ndëshkime në 6 raste 
për vitin 2012 dhe 2 raste për vitin 2011.26 Bazuar në informacionin e 
ofruar masa vlerësohet e zbatuar pjesërisht me afat që vijon. 

Masa 1.2
Kryerja e hetimeve administrative për shkeljen e 
rregullave të punës

Institucioni 
përgjegjës

DPPSH, DSP

Koha e realizimit
Për çdo shkelje të konstatuar në vitet 2011, 2012, 
2013

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Policia e Shtetit raporton se gjatë vitit 2011 
janë evidentuar 389 shkelje disiplinore, nga të cilat 232 janë hetuar si shkelje 
të rënda dhe për këto Sektori i Disiplinës ka rekomanduar këto masa: 62 
përjashtime, 12 largim nga puna, 10 ulje në gradë, 46 pezullim pa pagesë, 
dhe 60 shtyrje e afatit të gradimit. Për vitin 2012 deri në muajin shtator 
janë evidentuar 168 raste shkeljesh dhe janë rekomanduar këto masa: 37 
përjashtime, 3 largim nga puna, 16 ulje në gradë, 30 pezullim pa pagesë, 
43 shtyrje e afatit të gradimit.27 Duke pasur parasysh të dhënat e ofruara nga 
Policia e Shtetit kjo masë konsiderohet e zbatuar.

Masa 1.2. ka natyrë rutine dhe nuk ka lidhje specifike me luftën kundër 
korrupsionit. Edhe treguesi nuk mat si duhet zbatimin e kësaj mase, pasi 
masa i referohet kryerjes së inspektimeve dhe jo ndëshkimit të shkeljeve. 
Një tregues më i përshtatshëm do të ishte: “Numri i inspektimeve periodike 
të kryera nga DSP dhe më pas masat e rekomanduara”. 

Departamenti për Kufirin dhe Migracionin

Objektivi 1
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të PKM për luftën 
kundër korrupsionit në kufi

Objektivi 1 është hartuar në përputhje me strategjinë ndërsektoriale 
anti-korrupsion, e cila synon parandalimin e korrupsionit në strukturat e 
administratës.

Masa 1.1
Kryerja e trajnimeve për punonjësit e Policisë Kufitare 
mbi korrupsionin dhe sjelljet jo-etike 

2012

26. Analizë vjetore e Sektorit të Standardeve dhe Performancës gjatë vitit 2011

27. Komunikim me email , Rajmonda Berisha, datë 27.11.2012 “Tabelë e masave disiplinore per 
periudhë Janar 2011- Shtator 2012”
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Institucioni 
përgjegjës

DPPSH, DKM, PAMECA-3

Koha e realizimit Deri në qershor 2011

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Për realizimin e kësaj mase janë mbajtur dy 
trajnime mbi “Etikën dhe Komunikimin” të zhvilluar gjatë muajit qershor 
2011 ku janë certifikuar 20 punonjës të Kufirit dhe Migracionit për secilin 
trajnim.28 Pas verifikimit në vend të listave të prezencës përkatëse nga 
eksperti,29 masa vlerësohet si e zbatuar pjesërisht, sepse, pavarësisht se 
trajnimet janë kryer, numri i punonjësve të trajnuar (40) është shumë i vogël 
krahasuar me numrin total të punonjësve të PKM-së (1552).30

Masa 1.1 është hartuar qartë dhe kontribuon për përmbushjen e objektivit. 
Treguesi i masës mund të ishte më specifik duke saktësuar numrin e 
trajnimeve dhe të punonjësve që marrin pjesë në to.

Objektivi 2
Monitorimi online i aktivitetit të punonjësve të PKM në 
PKK

Objektivi 2 është hartuar qartë dhe në përputhje me strategjinë 
ndërsektoriale anti-korrupsion, e cila synon parandalimin e korrupsionit 
nëpërmjet përdorimit të mjeteve të komunikimit dhe teknologjisë.

Masa 2.1

Instalimi i kamerave dhe pajisjeve teknike në 
kabinat e pikave të kalimit të kufirit për monitorimin 
e aktiviteteve dhe lidhja me monitorët në sallën e 
përgjithshme

Institucioni 
përgjegjës

DPPSH, DKM

Koha e realizimit Deri në fund të vitit 2011

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Në intervistën e kryer në DKM u theksua se 
masa po zbatohet në kuadër të një projekti me Drejtorinë e Përgjithshme 
të Doganave, e cila është edhe institucioni përgjegjës për zbatimin e kësaj 
mase. Gjatë vitit 2011 janë vendosur kamera në gjashtë pika të kalimit 

28. Komunikim me email, Hasan Shkëmbi, datë 04.09.2012 “Dinamika e trajnimeve dhe plan-
ifikimi i trajnimeve shtesë të kërkuara nga departamentet dhe donatorët”

29. Intervistë me Kryekomisar Avni Çela, Ndihmës i Zëvendës Drejtorit të Përgjithshëm, Departa-
menti për Kufirin dhe Migracionin, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, datë 10.10.2012

30. Komunikim me email, datë 04.04.2013, Lajdi Korini, Departamenti i Kufirit dhe Emigracionit
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kufitar, përkatësisht në Kapshticë, Kakavijë, Morinë, Qafë Thanë, Murriqan 
dhe Rinas. Në intervistë evidentohet gjithashtu se ky projekt është zbatuar 
në mënyrë të pjesshme deri në tetor 2012 dhe se afati përfundimtar do të 
shtyhej sërish deri në fund të vitit 2012.31 Masa vlerësohet si e zbatuar 
pjesërisht. 

Masa 2.1 është e qartë dhe e përshtatshme për përmbushjen e objektivit.

Objektivi 3
Kontrolli i aktivitetit të punonjësve të PKM në PKK për 
regjistrimin e hyrje-daljeve të shtetasve dhe mjeteve

Masa 3.1
Analiza e aktivitetit të punonjësve të PKM në PKK 
nëpërmjet TIMS

Institucioni 
përgjegjës

DPPSH, DKM

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013 

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Lidhur me këtë masë, theksohet se të 24 PKK-
të e Shqipërisë janë të lidhura në kohë reale me sistemin TIMS dhe kanë 
akses tek databaza kombëtare tek lista për kontrollin e pasaportave dhe tek 
ajo për kontrollin e automjeteve të vjedhura të Interpolit.32 Në intervistë u 
evidentua se nuk është bërë analizimi i veprimtarisë së punonjësve të PKM-
së në PKK gjatë periudhës 2011-qershor 2012.33 Duke pasur parasysh këtë 
fakt si dhe faktin se nuk ofrohet asnjë dokument vjetor për vlerësimin e 
rrezikut, kjo masë vlerësohet e pazbatuar. 

Masa 3.1 është e qartë dhe e përshtatshme për përmbushjen e objektivit.

Objektivi 4
Ulja e rasteve të korrupsionit nga punonjësit e Policisë 
Kufitare dhe Migracionit

Objektivi 4 është hartuar qartë dhe në përputhje me strategjinë 
ndërsektoriale anti-korrupsion.

31. Intervistë me Kryekomisar Avni Çela, Ndihmës i Zëvendës Drejtorit të Përgjithshëm, Departa-
menti për Kufirin dhe Migracionin, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, datë 10.10.2012

32. Commission staff working document. Albania 2011 Progress Report. Accompanying the doc-
ument communication from the commission to the European Parliament and the Council. 
Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2013. http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/
key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf

33. Intervistë me Kryekomisar Avni Çela Ndihmës i Zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm, Departa-
menti për Kufirin dhe Migracionin Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, datë 10.10.2012
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Masa 4.1
Vlerësimi i rrezikut për të identifikuar fushat e 
prekshme

Institucioni 
përgjegjës

DPPSH, DKM

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013 

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Këto dokumente në versionin e tyre përfundimtar 
për të gjithë departamentet e Policisë së Shtetit kryhen nga Drejtoria e 
Standardeve Profesionale dhe ShKB. Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit, 
ashtu si gjithë drejtoritë e tjera, thjesht kryen konstatimet përkatëse, të 
cilat i referon tek Drejtoria e Standardeve Profesionale. Informacioni i dhënë 
gjatë intervistës evidenton se në bazë të informacionit të marrë në DSP janë 
ndëshkuar me masa disiplinore për raste të korrupsionit 10 punonjës të 
DKM-së, ndërsa për vitin 2012 janë ndëshkuar 28 punonjës.34 Edhe raporti 
i progresit i BE-së për vitin 2012 thekson se “Kapacitetet për vlerësimin e 
rrezikut në PKM duhen forcuar.” 35 Duke pasur parasysh rolin përcjellës që 
luan DKM për këtë masë, masa vlerësohet si e zbatuar.

Masa 4.1. është formuluar qartë dhe kontribuon për përmbushjen e 
objektivit.

Drejtoria e Policisë Rrugore

Objektivi 1
Eliminimi i veprimeve korruptive në procesin e vendosjes 
së gjobave deri në arkëtimin e tyre

Objektivi 1 është i formuluar qartë dhe në përputhje me strategjinë 
ndërsektoriale anti-korrupsion.

Masa 1.1
Ngritja e një sistemi kompjuterik për menaxhimin dhe 
arkëtimin e gjobave në qarkullimin rrugor

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, DRS, DQRr

Koha e realizimit Deri në dhjetor 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Masa është zbatuar me anë të Urdhrit të 

34. Intervistë me Kryekomisar Avni Çela, Ndihmës i Zëvendës Drejtorit të Përgjithshëm, Departa-
menti për Kufirin dhe Migracionin, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, datë 10.10.2012

35. Commission staff working document. Albania 2012 Progress Report. Accompanying the doc-
ument communication from the commission to the European Parliament and the Council. En-
largement Strategy and main challenges 2011-2013. , 56 http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/key_documents/2012/package/al_rapport_2012_en.pdf
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Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, Nr. 79, datë 14.02.2012, “Për zbatimin 
e pajisjeve elektronike escout”, Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, 
Nr. 610, datë 01.07.2011 “Për zbatimin e sistemit elektronik e-gjoba” dhe 
Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, Nr. 133, datë 26.03.2011 
“Për zbatimin e sistemit elektronik e-gjoba në stacionet e kufirit.”36 Nga 
informacioni i mësipërm vërehet se, edhe pse sistemi kompjuterik ka filluar 
të funksionojë që prej muajit July 2011, shtrirja e tij në stacionet e kufirit 
dhe vendosja e pajisjeve escout që kontribuojnë në zbatimin e kësaj mase, 
janë kryer përtej afatit të përcaktuar. Masa vlerësohet e zbatuar me vonesë.37

Masa 1.1 është hartuar qartë dhe kontribuon në eliminimin e veprimeve 
korruptive duke rritur transparencën dhe zvogëluar mundësitë e ndërhyrjeve 
subjektive në sistem.

Objektivi 2 Eliminimi i mundësive për veprime korruptive

Objektivi nuk formulohet qartë, sepse nuk saktëson ku synohet eliminimi 
i mundësive për vepra korruptive. Së dyti fjala “eliminim” është një term 
absolutist dhe do të sugjerohej përdorimi në vend të saj i termit ‘ulje’.

Masa 2.1
Përmirësime ligjore në Kodin Rrugor dhe rregulloret 
për zbatimin e tij

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, DRS, DQRr

Koha e realizimit Deri në qershor 2012

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Ligji që mundëson ndryshimet në Kodin Rrugor, 
të cilave iu referohet kjo masë, është Ligji Nr. 10 488, datë 5.12.2011, 
“Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 8738, datë 22.7.1998, ‘Kodi 
Rrugor i Republikës së Shqipërisë’ i ndryshuar.” Ligji është miratuar përtej 
afatit të përcaktuar. Si rrjedhojë, masa vlerësohet e zbatuar me vonesë.38  

Masa 2.1 është hartuar në mënyrë jo të qartë. Ajo nuk saktëson se çfarë 
përmirësimesh duhen ndërmarrë konkretisht. Për më tepër, edhe lidhja me 
objektivin është e pjesshme, pasi përveç përmirësimit ligjor nevojitet dhe 
zbatimi konkret i tij për të parandaluar korrupsionin.

36. Intervistë me Gjergj Koliqi, Drejtoria e Policisë Rrugore, datë 04.10.2012

37. Komunikim me email, Hasan Shkëmbi, datë 04.09.2012 “Aneks 2 mbi Zbatimin e Planit të 
Veprimit 2011-2013 i Strategjisë Ndërsektoriale të Parandalimit, Luftës kundër korrupsionit 
dhe për një Qeverisjes transparente”.

38. Intervistë me Gjergj Koliqi, Drejtoria e Policisë Rrugore, datë 04.10.2012
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Masa 2.2
Krijimi i Organit të Lartë Administrativ për shqyrtimin 
e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve për 
kundërvajtjet e kryera

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, DRS, DQRr

Koha e realizimit Deri në maj 2011

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Sipas informacionit marrë nga Policia e Shtetit, 
Organi i Lartë Administrativ është krijuar me Udhëzimin nr. 388, datë 02.12. 
2010, pika 5 dhe 11, “Për krijimin e organit administrativ shtetëror dhe për 
krijimin e organit administrativ më të lartë”.39 Si rezultat, masa konsiderohet 
e zbatuar. 

Masa 2.2 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për përmbushjen 
e objektivit.

Objektivi 3 Fuqizimi i kapaciteteve të policisë rrugore

Objektivi është i saktë dhe në përputhje me nevojat e luftës anti-korrupsion.

Masa 3.1
Trajnimi i të gjithë punonjësve të policisë rrugore 
nëpërmjet programit mësimor dhe manualit të hartuar 
për menaxhimin e trafikut dhe hetimin e aksidenteve

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, DTP, DPRr

Koha e realizimit Deri në dhjetor 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Informacioni nga Policia e Shtetit për 
zbatimin e kësaj mase përmend se gjatë periudhës 2011-qershor 2012 për 
punonjësit e policisë rrugore janë kryer këto trajnime: “Menaxhimi i trafikut 
dhe hetimi i aksidenteve”, ku janë trajnuar 201 punonjës të shërbimeve të 
Policisë rrugore; në datat 16-20.05.2011 “Edukim mbi sigurinë rrugore në 
sistemin parauniversitar”, organizuar nga PAMECA-3 me pjesëmarrjen e 13 
punonjësve të policisë rrugore; më 18.06.2012 “Mënyra e funksionimit, 
përdorimit dhe përgatitja për punë e aparatit Scout, Drager dhe Lazer” 
me pjesëmarrjen e 23 punonjësve të policisë rrugore.40 Masa vlerësohet e 

39. Intervistë me Gjergj Koliqi, Drejtoria e Policisë Rrugore, datë 04.10.2012

40. Komunikim me email, Hasan Shkëmbi, datë 04.09.2012 “Aneks 2 mbi Zbatimin e Planit të 
Veprimit 2011-2013 i Strategjisë Ndërsektoriale të Parandalimit, Luftës kundër korrupsionit 
dhe për një Qeverisje transparente”
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zbatuar pjesërisht, sepse nuk janë trajnuar të gjithë punonjësit e policisë 
rrugore, siç përcakton masa. 

Masa 3.1. përputhet me objektivin përkatës. Megjithatë, përdorimi i 
termit “trajnimi i të gjithë punonjësve” ka natyrë gjithëpërfshirëse dhe 
kërkon trajnimin e të gjithë punonjësve. Prandaj numri i saktë i punonjësve 
që planifikohen të trajnohen është e dhënë e nevojshme për të matur më pas 
se sa prej punonjësve të synuar janë trajnuar realisht.

Masa 3.2
Vendosja e pajisjeve kompjuterike moderne të policisë 
rrugore

Institucioni 
përgjegjës

DPPSH, DRSP, DQRr

Koha e realizimit Deri në maj 2012

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Në informacionin që vjen nga policia e shtetit 
theksohet se masa e mësipërme është realizuar me anë të kontratës me nr. 
protokolli. 33/5, datë 04.07.2011, pra të paktën 2 muaj me vonesë nga 
afati i vendosur në plan veprim, maj 2011.41 Rrjedhimisht, masa vlerësohet 
e zbatuar me vonesë 

Masa 3.2 është konkrete, por treguesi nuk përputhet me të, pasi 
përcakton monitorimin nëpërmjet formularëve tip për masat administrative 
dhe kundërvajtjet.

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetës

Objektivi 1
Standardizimi i marrëdhënieve të strukturave të policisë 
me të tretët për llojet e shërbimeve shtesë me pagesë që 
ofrohen nga strukturat e policisë

Masa 1.1
Miratimi i VKM-së për llojin e shërbimeve me pagesë 
që ofron policia e shtetit ndaj personave juridikë e 
fizikë ose privatë

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, DShM

Koha e realizimit Deri në dhjetor 2011

41. Komunikim me email, Hasan Shkëmbi, datë 04.09.2012 “Aneks 2 mbi Zbatimin e Planit të 
Veprimit 2011-2013 i Strategjisë Ndërsektoriale të Parandalimit, Luftës kundër korrupsionit 
dhe për një Qeverisje transparente”
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Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Për vlerësimin e kësaj mase u kërkua informacion 
nga Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse në Policinë e Shtetit, por nuk u dha 
asnjë informacion. Si rrjedhojë, masa konsiderohet e pazbatuar. 

Masa është e formuluar qartë dhe e përshtatshme për arritjen e objektivit 
dhe për luftën kundër korrupsionit.

Masa 1.2
Miratimi i tarifave për kryerjen e shërbimeve me 
udhëzim të përbashkët të Ministrisë së Brendshme 
dhe Ministrit të Financave

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, DShM

Koha e realizimit Deri në dhjetor 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Eksperti kërkoi informacion nga Drejtoria e 
Shërbimeve Mbështetëse në Policinë e Shtetit për vlerësimin e kësaj mase. 
Ky informacion nuk u ofrua nga kjo drejtori. Rrjedhimisht, masa konsiderohet 
e pazbatuar.

Drejtoria e Policisë së Rendit

Objektivi 1
Rregullimi i marrëdhënieve juridike për mbajtjen, ruajtjen, 
administrimin, transportin dhe shitblerjen e armeve

Masa 1.1
Miratimi i ligjit të ri për veprimtarinë e ruajtjes dhe 
sigurisë fizike dhe akteve normative në zbatim

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, DsP, Drejtoria e Sigurisë Publike

Koha e realizimit Deri në dhjetor 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Sipas informacionit të marrë nga Policia e 
Shtetit, është ngritur grupi përkatës i punës dhe është hartuar një draft që 
po konsultohet me grupet e interesit. Pas përfshirjes së mendimit të këtyre 
grupeve projekt-ligji do të përcillet për miratim në Ministritë e tjera dhe në 
QKL me qëllim kalimin në procedurë miratimi në Këshillin e Ministrave dhe 
më pas në Parlament. Gjithsesi, ky projekt ligj nuk është miratuar ende në 
Parlament. Si rrjedhojë, kjo masë është e pazbatuar 
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Masa 1.1. është e formuluar qartë dhe kontribuon për përmbushjen e 
objektivit përkatës. Megjithatë, mbetet e paqartë lidhja e saj dhe e të gjithë 
seksionit që lidhet me Drejtorinë e Policisë së Rendit me objektivat e luftës 
kundër korrupsionit.

Masa 1.2
Miratimi i Ligjit të ri “Për Armët” për përmirësimin e 
procedurave të pajisjes me armë

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, DsP, Drejtoria e Sigurisë Publike

Koha e realizimit Deri në dhjetor 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Sipas të dhënave të marra nga Policia e Shtetit, 
ky ligj nuk është miratuar ende. Edhe pse është gati, projektligji nuk ka 
kaluar të gjithë procesin e konsultimit dhe miratimit.42 Rrjedhimisht, masa 
vlerësohet si e pazbatuar. 

Masa 1.2 është formuluar saktë dhe lidhet qartë me objektivin. Megjithatë, 
asnjë nga dy masat si dhe objektivi përkatës nuk kanë lidhje me luftën ndaj 
korrupsionit.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Objektivi 1
Përmirësimi i sistemit të matjes së performancës të 
punonjësve të policisë

Objektivi 1 është i qartë dhe i përshtatshëm në kuadrin e strategjisë anti-
korrupsion.

Masa 1.1
Përmirësimi i akteve administrativë të Drejtorit 
të Përgjithshëm të Policisë për përshkrimin e 
pozicioneve të punës për çdo punonjës policie

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, DBNj

Koha e realizimit Deri në dhjetor 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Përveç Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të 
Policisë së Shtetit, nr. 182, datë 10.03.2009, “Për miratimin e procedurave 
standarde për menaxhimin e burimeve njerëzore’, i cili kërkon mendim për 
transferime të kryera nga drejtoritë e ndryshme në qarqe, gjatë periudhës janar 
2011-shtator 2012 nuk është miratuar asnjë ligj i posaçëm për përmirësimin 
42. Komunikim me email, Rajmonda Berisha, datë 27.11.2012.
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e përshkrimit të pozicioneve të punës. Ka pasur vetëm përmirësim për disa 
ndryshime dhe shtesa në VKM Nr. 804, datë 21.11.2007 “Për Miratimin 
e Rregullores së Personelit të Policisë së Shtetit” që u miratua në datë 
10.11.2011. Kjo ka mundësuar që minimalisht 50% e kandidatëve të 
pranuar në polici duhet të jenë nga gjinia më pak e përfaqësuar si dhe 
që aplikantët të renditen dhe përzgjidhen në bazë të rezultateve.43 Masa 
konsiderohet pjesërisht e zbatuar me afat që vijon.

Masa 1.1 është formuluar qartë dhe në përputhje me objektivin përkatës.

Masa 1.2

Nxjerrja e aktit administrativ të DPP-së për 
përcaktimin e kohës minimale të qëndrimit në detyrë 
të punonjësve si dhe përmirësimin e procedurës 
standarde për transferimin e punonjësve

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, DBNj

Koha e realizimit Deri në dhjetor 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Nuk është nxjerrë asnjë akt administrativ gjatë 
vitit 2011 dhe gjatë periudhës janar-shtator 2012.44 Megjithatë, afati i 
masës është deri në dhjetor 2012. Si rrjedhojë, deri në këtë periudhë kjo 
masë konsiderohet e pazbatuar.

Masa 1.2 është formuluar qartë dhe përputhet me objektivin duke 
kontribuar në përmbushjen e tij. 

Sektori i Auditit të Brendshëm

Objektivi 1 Përmirësimi i kapaciteteve të strukturës të auditimit

Objektivi 1 është i qartë dhe në përputhje me strategjinë anti-korrupsion.

Masa 1.1
Auditim i plotë dhe tematik i aktiviteteve ekonomiko-
financiare

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, SAB

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Sipas informacionit të Policisë së Shtetit, për 

43. Intervistë në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, datë 03.10.2012

44. Po aty.
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vitit 2011 Sektori i Auditit të Brendshëm ka kryer 17 audite të plota dhe 36 
të pjesshme. Për gjashtë mujorin e parë të vitit 2012 janë kryer 15 audite 
të plota dhe 30 të pjesshme.45 Duke pasur parasysh atë që raportohet nga 
Policia e Shtetit, masa vlerësohet e zbatuar pjesërisht me afat që vijon. 

Masa 1.1 ka karakter rutine, sepse kryerja e inspektimeve të mësipërme 
është një nga detyrat kryesore të Auditit të Brendshëm të Policisë së 
Shtetit.. Kësisoj, nuk duket se kjo masë ka ndonjë përshtatshmëri apo lidhje 
specifike me strategjinë kundër korrupsionit. Për më tepër, matja me numra 
e inspektimeve nuk është e përshtatshme për matjen e zbatimit të kësaj 
mase. Një tregues më i përshtatshëm për këtë do të lidhej, për shembull, 
me numrin e rasteve të auditeve që janë shndërruar në politika dhe veprime 
konkrete që synojnë uljen e korrupsionit. 

Objektivi 2 Përmirësimi i kapaciteteve të strukturës të auditimit

Objektivi 2 është i qartë dhe në përputhje me strategjinë anti-korrupsion.

Masa 1.1
Trajnimi i specialistëve të Sektorit të Auditit të 
Brendshëm me standardet ndërkombëtare të auditit

Institucioni 
përgjegjës

DPPSh, SAB

Koha e realizimit Çdo vit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Për zbatimin e kësaj mase Njësia Qendrore e 
Harmonizimit të Autoritetit të Brendshëm për vitin 2011 ka kryer një trajnim 
me specialistët e këtij sektori gjatë 08.10.2011 deri në 26.10.2011. 
Trajnimet për vitin 2012 do të kryhen me specialistët e këtij sektori sipas 
shkresës nr. 20298 të datës 26.10.2011. Masa konsiderohet e zbatuar. 

Masa 2.1 është e drejtpërdrejtë dhe e përshtatshme për përmbushjen e 
objektivit përkatës.

3. Analiza e Zbatimit

Seksioni 1

Niveli i zbatimit të masave anti-korrupsion të parashikuara nga plani i 
veprimit në fushën e Policisë së Shtetit paraqitet si më poshtë: 
45. Informacion i marrë me email , Hasan Shkëmbi, datë 04.09.2012 “Aneks 2 mbi Zbatimin 

e Planit të Veprimit 2011-2013 i Strategjisë Ndërsektoriale të Parandalimit, Luftës kundër 
korrupsionit dhe për një Qeverisje transparente”
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•	 Tek	objektivi	strategjik	I,	nga	12	masa	në	total	4	masa	janë	të	pazbatuara	
(ose 33%) dhe 8 (ose 67%) të zbatuara pjesërisht me afat që vijon.

•	 Tek	objektivi	strategjik	II,	nga	19	masa	në	total,	1	masë	(ose	5%)	është	
zbatuar në kohë, 3 masa (ose 16%) janë zbatuar me vonesë, 6 masa (ose 
32%) janë të pazbatuara,  6 masa (ose 32%) janë zbatuar pjesërisht me 
afat që vijon dhe 3 masa (ose 16%) zbatuar pjesërisht. 
Seksioni 2 

Nga analizimi i ecurisë së zbatimit të masave anti-korrupsion të 
parashikuara nga plani i veprimit në fushën e Policisë së Shtetit vërehen 
veçoritë e mëposhtme:
a) Masat anti-korrupsion të parashikuara nga plani i veprimit ndahen si 

vijon: nga 31 (tridhjetë e një) masa në total, 10 (dhjetë) masa (32%) 
janë me natyrë ngritje kapacitetesh; 10 (dhjetë) masa (32%) janë me 
natyrë rregullatore dhe 11 masa (njëmbëdhjetë)(35%) janë përmirësime 
cilësore. 

b) Në lidhje me ecurinë e masave sipas natyrës së tyre vërehet se nga 10 
masa me karakter rregullator 5 (ose 50%) janë të pazbatuara, 3 (ose 
30%) janë zbatuar pjesërisht me afat që vijon, 1 (ose 10%) është zbatuar 
me vonesë dhe një (ose 10%) është zbatuar në kohë. Ecuria e këtyre 
masave paraqitet mjaft e dobët krahasuar me zbatimin e dy kategorive të 
tjera. 
Nga një total prej 11 masash me përmirësime cilësore, 4 (ose 36%) janë 

të pazbatuara dhe 7 (ose 64%) të zbatuara pjesërisht me afat që vijon. 

Masat që synojnë ngritje kapacitetesh janë 10 në total ku 4 (ose 40%) 
janë zbatuar pjesërisht me afat që vijon, 3 (ose 30%) janë zbatuar pjesërisht, 
2 (ose 20%) janë zbatuar me vonesë dhe 1 (ose 10%) është e pazbatuar. Në 
tërësi vërehet se masat që kanë nivel më të ulët zbatueshmërie janë ato me 
karakter rregullator, ndërsa ato që kanë nivel më të kënaqshëm janë masat 
me karakter përmirësimesh cilësore. 
c) Ecuria e zbatimit të masave sipas objektivave ka qenë si më poshtë:

Objektivi strategjik I 
- Objektivi 1 – nga 2 masa u monitoruan 2, 100% të zbatuara pjesërisht 

me afat që vijon; 
- Objektivi 2 – nga 2 masa u monitoruan 2, 100% të pazbatuara,; 
- Objektivi 3 – 1 masë, 100% e zbatuar pjesërisht me afat që vijon; 
- Objektivi 4 – 1 masë, 100% e zbatuar pjesërisht me afat që vijon; 
- Objektivi 5 – 1 masë, 100% e zbatuar pjesërisht me afat që vijon; 
- Objektivi 6 – 1 masë, 100% e zbatuar pjesërisht me afat që vijon; 
- Objektivi 7 – nga 2 masa u monitoruan 2, 50% e zbatuar pjesërisht 

me afat që vijon, 50% e pazbatuar; 
- Objektivi 8 – 1 masë, 100% e pazbatuar; 
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- Objektivi 9 – 1 masë, 100% e zbatuar pjesërisht me afat që vijon; 
Objektivi strategjik II 

Drejtoria e Standardeve Profesionale
- Objektivi 1 – nga 2 masa u monitoruan 2, 100% të zbatuara pjesërisht 

me afat që vijon; 
Drejtoria për Kufirin dhe Emigracionin
- Objektivi 1 – 1 masë, 100% e zbatuar pjesërisht; 
- Objektivi 2 – 1 masë, 100% e zbatuar pjesërisht; 
- Objektivi 3 – 1 masë, 100% e pazbatuar;
- Objektivi 4 – 1 masë, 100% e zbatuar pjesërisht me afat që vijon; 
Drejtoria e Policisë Rrugore
- Objektivi 1 – 1 masë, 100% e zbatuar me vonesë; 
- Objektivi 2 – nga 2 masa u monitoruan 2, 50% e zbatuar me vonesë, 

50% e zbatuar në kohë; 
- Objektivi 3 – nga 2 masa u monitoruan 2, 50% e zbatuar pjesërisht 

50% e zbatuar me vonesë;
Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse
- Objektivi 1 – nga 2 masa, 100% të pazbatuara; 
Drejtoria e Policisë së Rendit
- Objektivi 1 – nga 2 masa u monitoruan 2, , 100% të pazbatuara; 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore
- Objektivi 1 – nga 2 masa u monitoruan 2, 50% e zbatuar pjesërisht 

me afat që vijon, 50% e pa zbatuar; 
Sektori i Auditit të Brendshëm
- Objektivi 1 – 1 masë, 100% e zbatuar pjesërisht me afat që vijon;
- Objektivi 2 – 1 masë, 100% e zbatuar pjesërisht me afat që vijon;

d) Institucionet përgjegjëse për realizimin e masave të parashikuara nga 
plani i veprimit në fushën e Policisë së Shtetit dhe ecuria e zbatimit të 
masave sipas institucione përgjegjëse rezulton si më poshtë: 
1. Drejtoria Kundër Krimit Financiar – 70% janë zbatuar pjesërisht me 

afat që vijon; 30% janë të pazbatuara 
2. Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit –5 0% janë zbatuar pjesërisht, 25% 

janë të pazbatuara dhe 25% janë zbatuar pjesërisht me afat që vijon. 
3. Sektori i Auditit të Brendshëm – 100% janë zbatuar pjesërisht me afat 

që vijon;
4. Drejtoria e Burimeve Njerëzore – 50% janë zbatuar pjesërisht me afat 

që vijon dhe 50% janë të pazbatuara;
5. Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse – 100% të pazbatuara;
6. Drejtoria e Policisë së Rendit – 100% të pazbatuara;
7. Drejtoria e Policisë Rrugore – 60% janë zbatuar me vonesë, 20% e 



70

zbatuar në kohë dhe 20% e zbatuar pjesërisht;
8. Drejtoria e Standardeve Profesionale – 100% e zbatuar pjesërisht me 

afat që vijon;
9. Drejtoria e Trajnimit Policor - 100% e zbatuar pjesërisht me afat që vijon.
Seksioni 3

Një nga faktorët që ndikon për moszbatimin e masave që lidhen me 
policinë e shtetit (kryesisht të atyre me karakter normativ) është edhe 
mosmiratimi i një sërë ligjesh në Kuvend. Shembuj të masave që ndikohen 
nga ky mosmiratim janë ato që lidhen me ndryshimet në Kodin Rrugor, 
ndryshimet në Ligjin “Për shoqëritë e sigurisë fizike”, në Ligjin “Për armët”, 
etj. Mosmiratimi i legjislacionit parësor shkaktuar edhe ngecjen në miratimin 
e urdhëresave dhe rregulloreve (legjislacionit dytësor) për zbatimin e tyre. 
Nga ana tjetër, pavarësisht formulimit, masat që lidhen kryesisht me 
trajnime ose me veprimtari të tjera që kryhen në kuadër të bashkëpunimit 
me aktorë ndërkombëtare duket se kanë një nivel të mirë zbatueshmërie. 
Një tjetër faktor që ndikon zbatimin ose moszbatimin e masave janë edhe 
afatet shpesh herë të papërcaktuar qartë. Për disa masa afati çdo vit është i 
nevojshëm, kurse në disa të tjera ky afat përdoret pa kriter. 

Seksioni 4

Ndikimi i masave të realizuara nuk matet ende në mënyrën e duhur. 
Ndonëse përgjithësisht masat lidhen me objektivat përkatës, problematika 
qëndron shpesh tek treguesit që përdoren për matjen e zbatueshmërisë së 
masave. Këta tregues janë më së shumti sasiorë, gjë që vështirëson matjen 
e ndikimit të masave, që kanë karakter cilësor. Vërehet se ka një mungesë të 
matjes së ndikimit në terma cilësorë. Edhe gjatë intervistave me institucionet 
përgjegjës dhe me titullarët e tyre për të vërtetuar zbatimin e masave vërehet 
se kur bëhet fjalë për masa që synojnë përmirësime cilësore informacioni 
i ofruar për të matur ndikimin e këtyre masave ka karakter sasior. Kështu, 
për shembull, kur i referohen rritjes së efikasitetit të hetimeve pro-aktive, 
flitet me pozitivitet për faktin se është rritur numri i këtyre hetimeve. Nga 
ana tjetër, ka mungesa në perceptimin dhe matjen përtej shifrave sasiore të 
ndikimit të masave që kanë karakter cilësor. 
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reforma në fushën e  dre j t ë s i s ë 
dhe në s i s t em in gjyqësor

1.  Natyra e planit të veprimit në fushën “Reforma në 
Fushën e Drejtësisë dhe në Sistemin Gjyqësor”

Seksioni 1

Në planin e vep-
rimit të “Strategjisë 
Ndërsektoriale për 
parandalimi e luftën 
kundër korrupsionit 
dhe për një qeverisje 
transparente 2008-
2013” për fushën 
“Reforma në fushën 
e drejtësisë dhe në 
sistemin gjyqësor” 
janë parashikuar 11 objektiva. Reforma në këtë fushë përqendrohen krye-
sisht në përmirësimin e menaxhimit të çështjeve gjyqësore, në përafrimin 
e legjislacionit në kuadër të luftës kundër korrupsionit, në transparencën e 
sistemit gjyqësor shqiptar, në reduktimin e imunitetit të gjyqtarëve dhe në 
përmirësimin e inspektimit të gjykatave.

Seksioni 2

Masat e parashikuara në planin e veprimit në këtë fushë janë në pjesën më 
të madhe me natyrë rregullatore. Pjesa tjetër synon ngritjen e kapaciteteve 
ose përmirësime cilësore. Kështu, nga 32 masa, 19 (ose 59%) janë me 
natyrë rregullatore, 6 masa (ose 19%) janë me natyrë ngritje kapacitetesh, 
si dhe 7 masa (ose 22 %) synojnë përmirësim cilësor në zbatimin e ligjeve 
ose dhënien e shërbimeve.
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Seksioni 3
Parashikimi i objektivave dhe masave në fushën “Reforma në fushën 

e drejtësisë dhe në sistemin gjyqësor” është i përshtatshëm dhe 
në përputhje me qasjen dhe përparësitë që përshkojnë “Strategjinë 
ndërsektoriale të parandalimit e luftën kundër korrupsionit dhe për një 
qeverisje transparente 2008-2013”.

Formulimi i objektivave dhe masave të parashikuara nga plani i veprimit 
në fushën “Reforma në fushën e drejtësisë dhe në sistemin gjyqësor” 
konstatohet se është përgjithësisht i qartë dhe konkret. 

Nga ana tjetër, duhet thënë se pjesa më e madhe e masave janë të 
përshtatshme për arritjen e objektivave. Sidoqoftë, në disa raste vihet re 
një formulim disi i përgjithshëm që nuk tregon qartë natyrën e ndërhyrjeve 
konkrete. Në disa raste të masave me natyrë rregullatore nuk përcaktohet 
saktësisht natyra e ndërhyrjes konkrete dhe lidhja e masës me luftën 
kundër korrupsionit. Shembull për këtë janë masat 6.2 dhe 6.4, të cilat 
parashikojnë ndërhyrje në kode por pa treguar nenet përkatëse ku do të 
ndërhyhet dhe lidhjen e këtyre ndërhyrjeve me anti-korrupsionin. Në një 
rast tjetër, formulimi i masës nuk është mjaftueshmërisht i qartë, pasi kjo 
masë përfshin një fushë të gjerë veprimi dhe është formuluar më shumë 
si një rezultat konkret që synohet të arrihet (pra, objektiv) sesa si një 
veprim konkret që duhet të ndërmerret.1

Raporti konstaton se formulimi i afateve në fushën “Reforma në fushën 
e drejtësisë dhe në sistemin gjyqësor” nuk është i përshtatshëm, pasi 
pothuajse në të gjitha masat (8 masa) nuk janë parashikuar afate konkrete, 
por vetëm viti ose afati përfundimtar. Afat konkret është parashikuar 
vetëm për 1 masë.2

Treguesit e monitorimit konstatohet se janë të përshtatshëm në raport 
me masat (rregullatore, ngritje kapacitetesh, përmirësime cilësore) si 
dhe me objektivat e parashikuara në këtë fushë. Ata janë në gjendje të 
tregojnë ecurinë në zbatimin e masave. 

Institucione përgjegjëse për zbatimin e masave janë parashikuar saktë. 
Identifikimi i tyre nuk është bërë vetëm në nivel institucioni, por edhe 
në nivel strukture vartësie brenda vetë institucionit zbatues. Në 90% të 
rasteve rezulton që Ministria e Drejtësisë (MD) është institucioni përgjegjës 
për zbatimin e masave. Më pas, me më shumë përgjegjësi janë Këshilli 
i Lartë i Drejtësisë (KLD) dhe misioni EURALIUS, por në të gjitha rastet 
përkrah MD si përgjegjëse kryesore. Një ilustrim i mirë për këtë është 
objektivi 2, ku nga 6 masa, në të gjitha është përgjegjëse MD dhe në 4 
prej tyre është përgjegjës MD, KLD së bashku me Euralius. Duke qenë 

1. Masa 8.2

2. Masa 8.1
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se shumica e masave janë rregullatore, do të ishte mirë të përcaktohej 
drejtoria përkatëse në Ministrinë e Drejtësisë si përgjegjës për këtë dhe 
sipas strukturës aktuale në MD. Kjodrejtori mund të ishte Drejtoria e 
Kodifikimit;

Në planifikimin e burimeve për masat e përcaktuara për fushën 
“Reforma në fushën e drejtësisë dhe në sistemin gjyqësor” në përgjithësi 
konstatohet se nuk parashikohen shifra konkrete, veçanërisht në ato 
raste kur Zbatimi i masave kërkon burime shtesë. Formulimi i burimeve 
vlerësohet se nuk është i njëjtë dhe i saktë, sepse për disa masa është 
përcaktuar kostoja përkatëse që nevojitet për realizimin e masave,3 ndërsa 
për disa masa të tjera është dhënë vetëm fakti se fondet do të mbulohen 
nga buxheti i shtetit.4

2. Zbatimi i masave

Objektivi 1
Përmirësimi i statusit të gjyqësorit dhe rishikimi i 
legjislacionit lidhur me imunitetin e tyre

Ky objektiv është i qartë nga pikëpamja e formulimit. Po kështu, objektivi 
është i përshtatshëm për nevojat e luftës ndaj korrupsionit në fushën e 
drejtësisë dhe sistemit gjyqësor, pasi imuniteti i gjyqtarëve është një pengesë 
reale për hetimin e korrupsionit.

Masa 1.1
Plotësimi i kuadrit ligjor mbi motivimin financiar të 
gjyqtarëve

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë 

Koha e realizimit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Sipas raportimit të DIACA5, rezulton se është 
përgatitur projektligji “Për motivimin financiar të gjyqtarëve të gjykatave të 
rretheve gjyqësore dhe gjykatave të apelit”. Deri në përfundim të kohës së 
këtij monitorimi, nuk ka asnjë të dhënë që ky projektligj të jetë miratuar. Duke 
qene se afati i realizimit të kësaj mase është viti 2011, mund të arrijmë në 
përfundimin se masa është e pazbatuar. 
3. Masa 7.1 dhe Masa 7.2

4. Masa 10.1 dhe Masa 11.1

5.  E-mail i datës 3 Shtator 2012, i dërguar nga Znj. Helena Papa, parë më 12.09.2012 dhe 
referuar dokumentit bashkëngjitur me emër Raportim MD 2011. Raporti i PACA per zbatimin 
e 12 prioriteveve.
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Masa 1.1. nuk është formuluar qartë në termat e ndërhyrjeve specifike dhe 
konkrete që lidhen me kuadrin ligjor për motivimin financiar të gjyqtarëve, gjë 
që mund të nënkuptojë ndërhyrje në disa nivele ligjore ose edhe miratimin e 
një ligji krejt të ri për këtë motiv.

Masa 1.2
Studimi i kuadrit ligjor që garanton imunitetin e 
gjyqtarëve dhe analiza e ndërhyrjeve të mundshme

Institucioni 
përgjegjës

MD, KLD, PACA dhe subjekte të tjera të interesuara

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi i statusit: Në shtator 2011, projekti EURALIUS ka publikuar 
një studim,6 i cili përmban një analizë të kuadrit ligjor për imunitetin e 
gjyqtarëve si edhe propozime konkrete në lidhje me ndërhyrjet që duhen bërë 
në këtë drejtim. Ky studim përmban rekomandime për ndërhyrje konkrete në 
Kushtetutën e Republikës si edhe opsionin për ndërhyrje në rregullimin e 
çështjes së imunitetit të gjyqtarëve pa bërë ndryshime kushtetuese. 

Kjo masë është mjaftueshmërisht e qartë dhe ka lidhje të drejtpërdrejtë 
me objektivin që synon të përmbushë në lidhje me rishikimin e legjislacionit 
për imunitetin e gjyqtarëve.

Masa 1.3
Organizimi i tryezave të rrumbullakëta lidhur me 
çështjen e imunitetit të gjyqtarëve

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë, PACA dhe subjekte të tjera të 
interesuara

Koha e realizimit 2011-2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi i statusit: Sipas raportimit të DIACA7, rezulton se kjo masë 
është e paplotësuar, sepse kjo veprimtari parashikohet të realizohet nga 
DEKOBAN me mbështetjen e projektit PACA. Më 12 Prill 2011, projekti 
PACA ka zhvilluar tryezën me temë “Sistemi i imuniteteve në Shqipëri: Një 
vështrim krahasues dhe vlerësim i pozicionit të palëve”.8 Në këtë tryezë 
diskutimet kanë trajtuar çështjen e imuniteteve në përgjithësi dhe jo në 
mënyrë të posaçme atë të gjyqtarëve. Për më tepër, nga leximi i masës 
rezulton se synohet realizimi i disa tryezave të rrumbullakëta që lidhen me 
imunitetin e gjyqtarëve. Prandaj, dalim në përfundimit se kjo masë nuk është 

6. Shih http://www.justice.gov.al/?fq=brenda&m=neës&lid=7983&gj=gj2 për propozimet e 
Euralius-it në lidhje me imunitetin e gjyqtarëve

7. Po aty.

8. Shih http://justive.gov.al/UserFiles/File/1917-paca-tp_19immunities_-sept11-final-alb.pdf
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përmbushur. 

Kjo masë është e qartë dhe përputhet me objektivin kryesor që lidhet me 
rishikimin ligjor të imunitetit të gjyqtarëve.

Masa 1.4
Ndërhyrje ligjore për kufizimin e imunitetit të 
gjyqtarëve

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë, PACA dhe subjekte të tjera të 
interesuara

Koha e realizimit 2011-2013

Statusi E zbatuar me afat që vijon

Argumentimi i Statusit: Kjo masë mund të konsiderohet e zbatuar 
pjesërisht deri në kohën e monitorimit, sepse deri më tani janë zhvilluar 
debate parlamentare9 si dhe janë paraqitur propozime konkrete për ndërhyrje 
ligjore,10 por ende nuk është realizuar ose miratuar asnjë ndërhyrje ligjore. 
Nga ana tjetër, sipas raportimit të DIACA11, rezulton se këto ndërhyrje 
parashikohet të realizohen në bashkëpunim me DEKOBAN dhe me 
mbështetjen e projektit PACA pas organizimit të tryezave të rrumbullakëta 
lidhur me çështjen e imunitetit të gjyqtarëve. Po nga ky raportim del në pah 
se tryezat nuk janë realizuar ende. Prandaj, nuk është kryer asnjë ndërhyrje 
në ligj. Kjo masë kërkon miratimin e ndërhyrjeve ligjore, prandaj, pavarësisht 
realizimit të disa hapave, ajo nuk mund të konsiderohet plotësisht e realizuar. 

Kjo masë është disi e qartë në raport me objektivin e vendosur, sepse lidh-
et drejtpërsëdrejti me rishikimin e legjislacionit mbi imunitetin e gjyqtarëve. 

Masa 1.5
Rishikimi i kuadrit ligjor për çështjen e strukturave 
organike dhe sistemit të pagave të institucioneve 
buxhetore

Institucioni 
përgjegjës

MF, MD, PP, KLD

Koha e realizimit 2011-2012

Statusi E zbatuar

Argumentimi i statusit: Sipas raportimeve përkatëse,12 janë miratuar dhe 
rishikuar të gjitha vendimet dhe urdhrat që lidhen me plotësimin e kuadrit ligjor 
për strukturën organike dhe sistemin e pagave të institucioneve buxhetore. 
Përkatësisht janë miratuar urdhrat e Kryeministrit, në zbatim të VKM-së nr. 

9. Shih www.parliamen.al/webpublication/1917-paca-tp_19_immunities_-sept11-final-alb

10. Po aty.

11.Po aty.

12. Po aty. Raporti i DIACA per realizimin e Strategjise Anti-Korrupsion per periudhen 2010-2012
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nr. 474, datë 16.6.2011, “Për përcaktimin e standardeve e të procedurës 
që duhet të ndiqet gjatë hartimit dhe miratimit të strukturave organizative 
të institucioneve të administratës publike”.13 Me këto urdhra është rishikuar 
struktura dhe organika e Ministrisë së Drejtësisë dhe organeve në varësi të 
saj. Çështja e pagave për institucionet buxhetore është rregulluar me VKM-
në nr. 545, datë 11.8.2011, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të 
pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të 
kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e 
Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorinë e Për-
gjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Këshillit 
të Ministrave/Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe 
administratën e Prefektit”.14 Së fundmi, me Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë, 
nr. 126, datë 30.03.2012, “Për disa ndryshime, shtesa dhe ndryshime në 
urdhrin nr. 707/3, datë 25.02.2011 ‘Për miratimin e strukturave organike të 
gjykatave të shkallës së parë dhe gjykatave të apeleve’, i ndryshuar”, është 
rritur numri i stafit të gjykatave.15

Kjo masë është e paqartë, sepse ajo nuk përcakton institucionin për të 
cilin bëhet fjalë, se cilat duhet të jenë institucionet buxhetore të fushës së 
drejtësisë. Gjithsesi, masa është e përshtatshme, pasi lidhet me përmirësimin 
e statusit të gjyqësorit në përgjithësi dhe sistemi i pagave, ku dhe struktura 
është një mënyrë kryesore për të arritur këtë objektiv. 

Objektivi 2
Përmirësimi i statusit të gjyqësorit dhe rishikimi i 
legjislacionit lidhur me imunitetin e tyre

Ky objektiv është i qartë nga pikëpamja e formulimit. Objektivi është i 
përshtatshëm, sepse përputhet me një ndër synimet kryesore të strategjisë 
për inspektim efikas.

Masa 2.1

Inspektime tematike të përgjithshme dhe të veçanta 
në bazë të ankesave të qytetarëve nga inspektorët në 
gjykatat dhe prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe të 
apeleve

Institucioni 
përgjegjës

MD, KLD dhe PP

Koha e realizimit 2011-2013

13. Shih http://www.qpz.gov.al/doc.jps?doc=docs/Vendim%20Nr%20474%20Date%2016-06-
2011.htm

14. Shih http://www.qpz.gov.al/doc.jps?doc=docs/Vendim%20Nr%20474%20Date%2011-08-
2011.htm

15. Shih referim në supra idem 11
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Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Sipas raportimit nga DIACA16, rezulton se gjatë 
vitit 2011 Ministria e Drejtësisë ka ushtruar kontroll në 20 gjykata (15 gjykata 
rrethi dhe 5 gjykata apeli) në zbatim të 18 urdhrave për inspektim dhënë nga 
Ministri i Drejtësisë. Në përfundim të inspektimeve të ushtruara, Ministria 
e Drejtësisë ka kryer 35 njoftime për fillimin e procedimit disiplinor, duke 
njoftuar 34 gjyqtarë (1 gjyqtar është njoftuar dy herë 2 herë për dy kontrolle 
të ndryshme). Po sipas këtij raportimit, Ministria e Drejtësisë ka hartuar 
gjithsej 62 rekomandime, nga të cilat 32 janë me karakter të përgjithshëm, 
kurse 30 kanë synim të veçantë. Raporti i sipërpërmendur evidenton se janë 
kryer 15 kontrolle në sistemin e prokurorisë. Në 5 raste nuk janë konstatuar 
shkelje në veprimtarinë e prokurorëve. Në 10 kontrollet e tjera, ku prokurorët 
janë konstatuar me shkelje të ligjit, brenda afatit të parashkrimit, Ministri i 
Drejtësisë ka rekomanduar fillimin e procedimit disiplinor.

Masa është e qartë sa i takon formulimit. Gjithsesi, nga ana tjetër, kjo masë 
është e tillë që përshkruan një aktivitet rutinë të Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Për këtë motiv, ajo në vetvete nuk është një 
masë e përshtatshme si objektivë për luftën kundër korrupsionit. 

Masa 2.2
Shtesa dhe ndryshime në Ligjin “Për organizimin dhe 
funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”

Institucioni 
përgjegjës

MD, KLD dhe Euralius 

Koha e realizimit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi i statusit: Rezulton se me Urdhër të Ministrit të Drejtësisë, 
nr. 7843, datë 11.11.2011, është ngritur grupi i punës për studimin dhe 
hartimin e analizës ligjore për ndryshimin e Ligjit “Për organizimin dhe 
funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”. Në këtë grup pune marrin 
pjesë edhe përfaqësues të Këshillit të Lartë të Drejtësisë si edhe nga Misioni 
Euralius III në Shqipëri17, por sipas planifikimit kërkohet që në vitin 2011 
kjo masë të jetë përfunduar me miratimin e këtij projektligji. Deri në kohën 
e përfundimit të këtij raporti, DIACA nuk ka hartuar një projektligj të tillë. 

Kjo masë nuk është shumë e qartë, sepse nuk parashikon specifikisht 
tërësinë e ndryshimeve dhe ndërhyrjeve ligjore të nevojshme në raport 
me objektivin kryesor, duke e lënë kështu masën shumë të hapur e të 
papërcaktuar e, për pasojë, jo lehtësisht të monitorueshme.

16. Shih referencën 2.

17. Shih referencën 2.
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Masa 2.3
Shtesa dhe ndryshime në Ligjin “Për organizimin dhe 
funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”

Institucioni 
përgjegjës

MD dhe Euralius 

Koha e realizimit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi i statusit: Sipas informacioneve, Ministria e Drejtësisë ka 
hartuar një projektligj që synon të jetë në përputhje me paketën e plotë të 
ndryshimeve ligjore në këtë kuadër, por që nuk është miratuar ende.18 Masa 
kërkon miratimin e ndryshimeve ligjore deri më vitin 2011. Rrjedhimisht, 
masa është zbatuar vetëm pjesërisht. 

Kjo masë paraqet të njëjtin problem si masa paraardhëse. Ajo është shumë 
e përgjithshme dhe e papërcaktuar. Ndryshimi në Ligjin “Për organizimin 
dhe funksionimin e MD” në bazë të objektivit kryesor duhet të jetë specifik 
dhe për një motiv të caktuar, sepse në fund të fundit jo çdo ndryshim në ligj 
mund të përbëjë përputhshmëri të masës me objektivin. 

Masa 2.4
Shtesa dhe ndryshime në rregulloret e brendshme të 
MD dhe KLD

Institucioni 
përgjegjës

MD, KLD dhe Euralius 

Koha e realizimit 2011-2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi i statusit: Miratimi i rregulloreve të brendshme është ligjërisht 
dhe logjikisht i lidhur me miratimin e shtesave dhe ndryshimeve në ligje 
organike përkatëse që rregullojnë veprimtarinë e këtyre dy institucioneve. 
Për pasojë, sipas raportimit19, rezulton që deri më tani asnjë shtesë dhe 
ndryshim nuk është bërë në rregulloret e brendshme të këtyre institucioneve. 

Kjo masë nuk është specifike dhe sqaruese. Për këtë arsye, është e vështirë 
të gjykohet edhe përshtatshmëria e saj me objektivin kryesor. 

Masa 2.5
Nënshkrimi i memorandumit të mirëkuptimit MD-
KLD me qëllim ndarjen e qartë të kompetencave të 
inspektorateve

Institucioni 
përgjegjës

MD, KLD dhe Euralius 

18. Shih referencën 2

19. Shih referencën 2
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Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi i statusit: Më datë 5 dhjetor 2011 është nënshkruar 
Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet drejtuesve të strukturave inspektuese 
të Ministrisë së Drejtësisë dhe të Këshillit të Lartë të Drejtësisë “Për 
harmonizimin e procedurave të inspektimit gjyqësor dhe shmangien e 
mbivendosjes së kompetencave”.20  Memorandumi synon në mënyrë teknike 
dhe specifike të ndajë kompetencat ndërmjet KLD-së dhe MD-së në fushën 
e inspektimit gjyqësor për rastet kur mund të ketë paqartësi për ndarjet e 
kompetencave. 21

Kjo masë është e qartë, sepse përcakton nevojën dhe ndërhyrjen konkrete 
të saj në raport me objektivin. Masa është gjithashtu e përshtatshme, sepse 
ndarja e qartë e kompetencave lidhet drejtpërsëdrejti me inspektimin efikas 
që është pikërisht thelbi i objektivit 2. 

Masa 2.6
Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit midis 
MD-së dhe PP-së mbi inspektimet për arritjen e 
bashkëpunimit të strukturave përkatëse inspektuese

Institucioni 
përgjegjës

MD & KLD*)

Koha e realizimit 2011

Statusi E pazbatuar

*) Ka një lapsus në PlV, mbasi duhet të jëtë synuar PP e jo KLD.

Argumentimi i statusit: Na bazë të takimit të realizuar në Ministrinë e 
Drejtësisë,22 u konstatua se nuk është nënshkruar një memorandum i tillë, 
sepse mbi të gjitha ai nuk është vlerësuar si i domosdoshëm. Sipas specialistes, 
bashkëpunimi në lidhje me inspektimet me Prokurorinë e Përgjithshme deri 
më tani është vlerësuar si shumë i mirë. Për këtë arsye, nuk është vlerësuar 
si një masë prioritare, sidomos në raport me memorandumin me KLD-në. 

Masa është e formuluar qartë. Ajo është e përshtatshme, sepse nënshkrimi i 
memorandumeve të bashkëpunimit shënon gjithnjë një prurje të rëndësishme 
për një zbatim më të mirë të ligjit dhe, në këtë kuadër, ndikon në efikasitetin 
e inspektimeve që është thelbi i objektivit 2.

20.  Komunikimi me e-mail date 18 Tetor 2012, ne 12:53 PM, nga Delina Cici, Asistente Ligjore, 
Misioni Euralius, cc Z. Gianluigi Pratola, Kryetar Grupi Misioni EURALIUS III, me subjekt 
“Regarding some materials Euralius could provide. Memorandum of Understanding between 
the MoJ and the HCJ”, ku bashkëngjitur është memorandumi.

21. Shih referencën 17.

22. Takimi në Ministrinë e Drejtësisë, datë 31 tetor 2012, me Znj. Enrieta Terelli, Drejtoria e 
Përgjithshme e Çështjeve të Drejtësisë, specialiste.
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Objektivi 3
Rritja e performancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve në 
detyrë

Ky objektiv është i përshtatshëm për arritjen e synimeve të reformës anti-
korrupsion në fushën e drejtësisë. Rritja e performancës së gjyqtarëve dhe 
prokurorëve është qartësisht një mjet për parandalimin e korrupsionit, sepse 
gjyqtarë dhe prokurorë të tillë (me performancë të lartë) punojnë më me 
efektivitet për hetimin dhe ndëshkimin e veprave korruptive.

Masa 3.1
Realizimi i sesioneve trajnuese të planifikuara 
paraprakisht për gjyqtarë dhe prokurorë në detyrë

Institucioni 
përgjegjës

SHM dhe KiE

Koha e realizimit 2011-2013

Statusi E zbatuar

Argumentimi i statusit: Gjatë periudhës shkurt-nëntor 2011 janë realizuar 
tre trajnime23 me tema që lidhen me hetimin e korrupsionit dhe të krimit 
financiar me pjesëmarrës nga gjyqësori (përfshi studentët e Shkollës së 
Magjistraturës) dhe prokuroria. Trajnimi i parë me temë “Hetimi i korrupsionit 
dhe hetimi i krimit financiar” është zhvilluar në datën 14-19 mars 2011 në 
Pogradec. Në këtë aktivitet morën pjesë 10 gjyqtarë dhe prokurorë. Trajnimi 
i dytë (me të njëjtën temë) është zhvilluar në datën 25-29 prill 2011 në 
Pogradec me pjesëmarrjen e 8 studentëve të Shkollës së Magjistraturës dhe 
5 gjyqtarëve e prokurorëve. Trajnimi i fundit24 ka qenë ai i datës 23-25 
nëntor 2011 në Vlorë, ku morën pjesë 14 gjyqtarë e prokurorë. Këto trajnime 
u zhvilluan në bashkëpunim me Projektin PACA/BE.

Kjo masë është mjaftueshëm e qartë dhe përputhet me objektivin kryesor.

Masa 3.2 Realizimi i sesioneve trajnuese për trajnerë

Institucioni 
përgjegjës

SHM dhe KiE

Koha e realizimit 2011-2013

Statusi E zbatuar me afat që vijon

Argumentimi i statusit: Gjatë vitit 2011, Shkolla e Magjistraturës në 
bashkëpunim me projektin PACA ka trajnuar trajnerët si edhe i ka certifikuar 
këta të fundit për këtë qëllim. Trajnimi është zhvilluar në datat 2-4 maj 2011 
në Strasburg. Në të morën pjesë 5 trajnerë nga gjyqësori dhe prokuroria. 

23. Shih http://www.magjistratura.edu.al/#75 në lidhje me trajnimin e vazhdueshëm të magjis-
tratëve

24. Po aty.
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Kjo masë është e përshtatshme dhe në përputhje me serinë e masave për 
arritjen e objektivit kryesor që lidhet me performancën e prokurorëve dhe 
gjyqtarëve.

Objektivi 4 Përmirësimi i aksesit të publikut në procesin gjyqësor 

Aksesi ne procesin gjyqësor është një parim themelor që lidhet me procesin 
e rregullt ligjor. Prandaj, ky objektiv është i qartë dhe i rëndësishëm në 
kuadrin e mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor në tërësinë e tij.

Masa 4.1
Miratimi i rregulloreve për përdorimin e sallave të 
gjykatave

Institucioni 
përgjegjës

MD

Koha e realizimit 2011-2013

Statusi E pazbatuar me afat që vijon

Argumentimi i statusit: Kjo masë është planifikuar të përmbushet në 
periudhën 2012-2013 dhe nuk ka asnjë të dhënë që të jenë përgatitur deri 
në kohën e përfundimit të këtij raporti projekt akte që lidhen me këtë çështje.

Në kuadrin e këtij objektivi kaq të rëndësishëm dhe themelor, kjo masë 
është e përshtatshme por e paplotë. Kjo masë trajton vetëm një nga aspektet 
e aksesit në procesin gjyqësor. Edhe sikur masa të ishte zbatuar, ajo nuk do 
të mjaftonte për të përmbushur objektivin 4, sepse aksesi i mirë në procesin 
gjyqësor përcaktohet edhe nga shumë faktorë të tjerë, të cilët nuk janë trajtuar 
në këtë objektiv të rëndësishëm. Prandaj, është i nevojshëm plotësimi i këtij 
objektivi me masa të tjera. 

Objektivi 5
Përmirësimi i sistemit të shqyrtimit të ankesave kundër 
gjyqtarëve 

Ky objektiv është i qartë dhe i përshtatshëm për uljen e korrupsionit në 
fushën e drejtësisë. 

Masa 5.1 Krijimi i rregullave për shqyrtimin e ankesave 

Institucioni 
përgjegjës

MD dhe Euralius 

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar me vonesë
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Argumentimi i statusit: Sipas verifikimit25, rezulton që portali për shqyrtimin 
e ankesave është ngritur dhe vënë në funksion pas hartimit të rregullave për 
funksionim e tij. Ky portal bën të mundur regjistrimin e ankesave si edhe 
prodhimin e raporteve nisur nga të dhënat që janë hedhur në të. Afati për 
realizimin e rregullave të tij ishte viti 2011, por portali filloi të funksionojë në 
bazë të rregullave në maj 2012

Kjo masë është e qartë dhe e përshtatshme për arritjen e objektivit.

Masa 5.2 Hartimi i formularëve tip për paraqitjen e ankesave

Institucioni 
përgjegjës

MD dhe Euralius 

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi i statusit: Në maj të vitit 2012 ka filluar të funksionojë 
portali për ankesat elektronike.26 Ky portal mund të gjendet në faqen zyrtare 
të Ministrisë së Drejtësisë dhe në të mund të hidhet një sasi informacioni që 
lidhet me ankesat e individëve. 

Kjo masë mund të kishte qenë pjesë e masës së mësipërme, mbasi nuk sjell 
diçka shtesë në këtë drejtim. Gjithsesi, ajo është e plotë dhe e përshtatshme 
në raport me objektivin si edhe vetë planin e veprimit. 

Objektivi 6
Reduktimi i numrit të çështjeve të mbartura dhe 
shkurtimi i kohëzgjatjes së gjykimit të tyre 

Ky objektiv lidhet me dhënien e drejtësisë në afate të arsyeshme dhe synon 
menaxhim sa më të mirë të sistemit gjyqësor në përgjithësi. Për këtë arsye, 
masa është shumë e përshtatshme në kuadrin e luftës kundër korrupsionit 
në drejtësi. 

Masa 6.1 Ngritja dhe funksionimi i Gjykatës Administrative 

Institucioni 
përgjegjës

MD dhe USAID 

Koha e realizimit 2011, 2012, 2013 

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi i statusit: Në maj të vitit 2012 u miratua Ligji nr. 49/2012, 
“Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin 

25. Për më shumë shih http://ankesa.justice.gov.al/

26. Po aty dhe shih edhe http://www.justice.gov.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=254 ku mund te 
aksesohet Ankesa online
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e mosmarrëveshjeve administrative”, nëpërmjet të cilit krijohen gjykatat 
administrative. Ministria e Drejtësisë ka lidhur kontratën për rikonstruksionin 
e godinës së ish Institutit të Kërkimeve Zooteknike për vënien në funksionim 
të kësaj gjykate, por ajo ende nuk është bërë gati. Pengese për funksionimin 
e Gjykatës Administrative është bërë edhe mosmiratimi i Ligjit “Për Gjykatën 
e Lartë” i cili parashikon krijimin e kolegjit administrativ (si shkalla më e lartë 
e gjykimit administrativ) pranë kësaj gjykate. Masa konsiderohet e zbatuar 
pjesërisht, sepse hartuesit e planit të veprimit kanë marrë përsipër “ngritjen 
dhe funksionimin e gjykatës” jo thjesht miratimit e ligjit bazë.

Masa është e formuluar qartë dhe e përshtatshme për nevojat e luftës kundër 
korrupsionit, sepse ngritja dhe funksionimi i Gjykatës Administrative synon 
të ulë ngarkesën dhe kohëzgjatjen e shqyrtimit të çështjeve administrative, 
kur dihet që zvarritja e çështjeve shpesh krijon kushte për korrupsion. 

Masa 6.2 Ndryshimet në Kodin e Procedurës Civile 

Institucioni 
përgjegjës

MD, KLD, EURALIUS dhe subjekte të tjera të intere-
suar 

Koha e realizimit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi i statusit: Rezulton se Ministria e Drejtësisë me Urdhrin 
nr. 204, datë 15.05.2012, ka ngritur grupin e punës për analizën dhe 
hartimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 8116, 
datë 29.03.1996, ‘Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë’, i 
ndryshuar”. Grupi i punës asistohet nga ekspertët e Misionit Euralius III dhe 
pritet që brenda muajit tetor 2012 grupi i punës të paraqesë draftin paraprak 
të projektligjit.27 Në të gjitha rastet, parashikimi i planit të veprimit ishte ai 
për vitin 2011, por urdhri është hartuar më 2012 dhe nuk është zbatuar 
ende. 

Në mënyrë që masa të konsiderohej e formuluar plotësisht qartë do të 
duhej që të ishin përmendur në mënyrë specifike vetëm ato ndryshime që 
kanë si rezultat “reduktimin e numrit të çështjeve të mbartura dhe shkurtimin 
e kohëzgjatjes së gjykimit të tyre”, duke pasur parasysh se kodi mund të 
pësojë edhe shumë ndryshime të tjera që nuk lidhen me këtë objektiv. Nga 
ana tjetër, duke menduar se eliminimi i zvarritjeve ndikon drejtpërdrejt 
në zvogëlimin e hapësirave për korrupsion, do të thoshim se masa është 
gjithashtu e përshtatshme për nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Masa 6.3
Studimi i problematikës së Kodit të Procedurës 
Penale 

27. Po aty.
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Institucioni 
përgjegjës

MD, OPDAT, PACA, Euralius III 

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi i statusit: Ministri i Drejtësisë me Urdhrin nr. 7419, datë 
31.10.2011, ka ngritur grupin e punës Për hartimin e projektligjit “Kodi i 
Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Grupi i Punës 
për Reformën e Kodit të Procedurës Penale u krijua në tetor të vitit 2011 me 
një pjesëmarrje prej rreth 70 anëtarësh që përfaqësojnë të gjitha agjencitë 
publike dhe misionet ndërkombëtare të interesuara. Të gjitha këto agjenci 
dhe misione i paraqitën Ministrisë së Drejtësisë propozime në lidhje me 
çështjet që duhet të prekë reforma. Pas mungesës së progresit në punën e 
grupit, në mars të vitit 2012, u krijua një task-forcë me 9 anëtarë, e cila 
u ngarkua me detyrën e hartimit të një dokumenti analitik me parimet e 
reformës së KPP-së dhe për çështjet kryesore që duhet të trajtojë grupi i 
punës. Raporti i task-forcës u dorëzua në datën 1 tetor 2012. Grupi i punës 
u mblodh në datat 9 dhe 10 tetor 2012 dhe miratoi raportin e task-forcës.28 
Zbatimi i masës është konsideruar i pjesshëm, sepse deri në fund të nëntorit 
2012 (koha kur është mbyllur ky monitorim) studimi nuk është përmbyllur.

Realizimi i studimit, në vetvete mund të përbëjë një metodë pune, ashtu 
siç duhet të jetë në logjikën normale përpara hartimit të çdo lloj akti ligjor me 
rëndësi. Për këtë motiv masa konsiderohet e papërshtatshme. 

Masa 6.4 Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale 

Institucioni 
përgjegjës

MD, KLD, PP, Euralius III dhe subjekte të tjerë të 
interesuar

Koha e realizimit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi i statusit: Pritet që procesi të përfundojë brenda muajt 
shkurt 2013.29 Për këtë motiv kjo masë nuk mund të konsiderohet e 
zbatuar, pavarësisht se është ngritur grupi i punës, i cili, ndër të tjera, nuk ka 
përfunduar së hartuari listën me rekomandime dhe përfundimin e analizës 
për ndërhyrjet ligjore. Masa është e përgjithshme pa përcaktuar në hollësi 
ndryshimet apo nevojat e ndërhyrjes në Kodin e Procedurës Penale. 

Masa 6.5 Ndryshimet në Kodin Civil 

28.  Të gjitha informacionet nga faqja në internet e Grupit të Punës për Reformën në KPP https://
sites.google.com/a/procedurapenale.info/reforma-e-kpp-see-reform-of-the-cpc/

29. Po aty.
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Institucioni 
përgjegjës

MD, Euralius dhe subjekte të tjerë të interesuar

Koha e realizimit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi i statusit: Ministri i Drejtësisë me Urdhrin nr. 204, datë 
15.05.2012, ka ngritur grupin e punës për analizën dhe hartimin e 
projektligjeve “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 7850, datë 
29.07.1994 ‘Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë’, i ndryshuar”. Grupi i 
punës asistohet nga ekspertët e Misionit Euralius III. Mbetet e pritshme që 
brenda muajit qershor 2012 grupi i punës të paraqesë draftin paraprak të 
projektligjit.30 Siç vihet re, afati për realizimin e kësaj mase është viti 2011, 
ndërsa urdhri për ngritjen e grupit të punës është i vitit 2012. Për këtë arsye, 
masa mund të konsiderohet e pazbatuar. 

Masa është e përgjithshme për nga formulimi dhe për pasojë është e 
vështirë të gjykohet drejt në lidhje me përshtatshmërinë e saj me objektivin. 

Masa 6.6 Hartimi i Kodit të ri të Procedurave Administrative 

Institucioni 
përgjegjës

MD dhe SIGMA 

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi i statusit: Ministri i Drejtësisë me Urdhrin nr. 7419, datë 
31.10.2011, ka ngritur grupin e punës për hartimin e projektligjit “Kodi i 
Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë”. Në këtë grup pune, 
përveç përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë, janë ftuar të marrin pjesë 
dhe ekspertë të SIGMA-s.31 Pritet që drafti të përfundohet brenda 4 mujorit të 
tretë të vitit 2012.32 Në vitin 2011, Ministri i Drejtësisë ka vënë në zbatimin 
urdhrin, por draftit pritet të miratohet në vitin 2012, çka ende nuk është 
raportuar si e zbatuar deri në kohën e hartimit të këtij raporti. 

Masa është formuluar qartë. Nga ana tjetër, ajo nuk është e përshtatshme 
në raport me objektivin sepse Kodi i Procedurave Administrative rregullon 
procesin e vendimmarrjes brenda administratës publike, pra para se një 
çështje të shtrohet për gjykim në gjykatën administrative. Për pasojë, 
masa nuk ndikon në uljen e numrit të çështjeve gjyqësore të mbartura dhe 
shkurtimin e kohëzgjatjes së gjykimit të tyre që është edhe vetë thelbi i 
objektivit 6.

30. Po aty.

31. Po aty.

32. Po aty.
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Masa 6.7
Ndryshimi i ligjit për profesionin e avokatit për të 
eliminuar zvarritjen nga avokatët

Institucioni 
përgjegjës

MD, DHKA dhe Euralius 

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Kjo masë është e përshtatshme dhe mjaftueshmërisht e përcaktuar në 
mënyrë të tillë që qartëson synimin dhe nevojën konkrete për ndryshimin e 
Ligjit “Për profesionin e avokatit”.

Objektivi 7 Zhvillimi dhe përmirësimi i sistemit ICMIS

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe përparësitë 
që përshkojnë strategjinë, e cila parashikon zgjerimin e automatizimit të 
sistemit të administrimit të çështjeve në gjykata si dhe zhvillimin e një sistemi 
IT në gjyqësor si një mjet të rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit. 

Masa 7.1 Zhvillimi dhe përmirësimi i sistemit ICMIS

Institucioni 
përgjegjës

MD

Koha e realizimit Gjatë vitit 2011, 2012, 2013 (i vazhdueshëm)

Statusi Pjesërisht e zbatuar me afat që vijon

Argumentimi i statusit: Kjo masë konsiderohet pjesërisht e zbatuar, sepse 
Ministria e Drejtësisë gjatë vitit 2011 ka ndërmarrë një sërë procedurash33 
për funksionimin efektiv të sistemit34 si dhe për zhvillimin e versionit të 
ri të ICMIS me 7 module të reja për unifikimin e bazës së të dhënave, 
transferimin e çështjeve në rrugë elektronike, përmirësimin e rubrikave që 
gjenerojnë statistika, për zbatimin e rubrikave për inspektimin online dhe 
për përmirësimin e portalit elektronik www.gjykata.gov.al. Ky proces synon 
rritjen e transparencës ndaj publikut dhe luftën kundër korrupsionit.35

Për vitin 2012 ka vazhduar puna me përmirësimin e mëtejshëm të sistemit 

33. Zhvillimi dhe përmirësimi i ICMIS, Regjistri i Parashikimeve të Prokurimeve Publike të Minis-
trisë së Drejtësisë, Viti 2011, https://www.app.gov.al/ep/FORECAST.aspx, akesuar në datën 
25.09.2012

34. Zhvillimi dhe përmirësimi i ICMIS, me vlerë 10,979,166 lekë (pa TVSH), Regjistri i Parashi-
kimeve të Prokurimeve Publike të Ministrisë së Drejtësisë, Viti 2011, https://www.app.gov.al/
ep/FORECAST.aspx, akesuar në datën 25.09.2012

35. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin Janar – Dhjetor 
2011 të realizimit të masave anti-korrupsion nga Ministria e Drejtësisë”.
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ICMIS, në bazë të kërkesave dhe nevojave të nxjerra nga përdoruesit pas 
përdorimit të versionit të përmirësuar, që u instalua gjatë vitit 2011. Në 
datën 10.08.2012 Ministria e Drejtësisë ka zhvilluar procedurën e prokurimit 
elektronik “Kërkesë për propozim”, me objekt “Zhvillimi dhe përmirësimi i 
Sistemit ICMIS të Aparatit të Drejtësisë”, me fond limit 6,912,000 lekë (pa 
TVSH).36

Masa 7.1 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen e 
objektivit, pasi parashikon ndërmarrjen e një procesi teknik, i cili kontribuon 
në mënyrë të drejtpërdrejtë në përmirësimin dhe zbatimin sa më efektiv të 
Sistemit të Informacionit të Menaxhimit të Çështjeve Civile (ICMIS), duke 
sjellë si pasojë rritjen e efikasitetit dhe transparencës në sistemin gjyqësor 
shqiptar.

Masa 7.2
Instalimi i sistemit elektronik në të gjitha arkivat e 
gjykatave

Institucioni 
përgjegjës

MD

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi i statusit: Kjo masë konsiderohet e zbatuar pasi, aktualisht 
në gjykatat shqiptare funksionon portali i gjykatave www.gjykata.gov.al. 
Portali krijon një arkiv të plotë dixhitale për të gjithë praktikën gjyqësore 
në Shqipëri, duke përfshirë edhe të dhënat e sistemit të regjistrimit audio 
(zanor). Sistemi ICMIS shërben njëkohësisht edhe si arkiv për çdo gjykatë, i 
cili përmban informacion për vendimet e dhëna nga gjykatat.37 

Masa 7.2 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për arritjen e 
objektivit, pasi parashikon ndërmarrjen e një procesi teknik, i cili kontribuon 
në mënyrë të drejtpërdrejtë në përmirësimin dhe zbatimin sa më efektiv të 
Sistemit të Informacionit të Menaxhimit të Çështjeve Civile (ICMIS), duke 
sjellë si rezultat rritjen e efikasitetit dhe transparencës në sistemin gjyqësor 
shqiptar.

Objektivi 8
Përmirësimi i procesit legjislativ dhe përshpejtimi i 
procesit të përafrimit me fokus edhe rregullat anti-
korrupsion

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe përparësitë 
36. Njoftim i Ministrisë së Drejtësisë, http://www.justice.gov.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=80, 

akesuar në datën 25.09.2012

37. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Ministria e Drejtësisë”.
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që shtjellohen në Strategji, e cila parashikon përafrimin e legjislacionit 
në fushën e korrupsionit si një mjet të rëndësishëm për parandalimin e 
korrupsionit.

Masa 8.1
Botimi i Aneksit të Manualit të Hartimit të Ligjeve 
mbi rregullat antikorrupsion

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë, Misioni Eurailius, PACA

Koha e realizimit 6-mujori i parë i 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, sepse në aj 
të vitit 2011 është publikuar38 Aneksi i Manualit të Hartimit të Ligjeve “Mbi 
metodologjinë e përfshirjes së rrezikut të korrupsionit në procesin legjislativ 
shqiptar”.39

Masa 8.1 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për arritjen e 
objektivit, duke qenë se parashikon reformimin e kuadrit ligjor ekzistues dhe 
përmirësimin e procesit legjislativ në kuadër të luftës kundër korrupsionit.

Masa 8.2

Zhvillimi i proceseve analitike, planifikuese dhe 
zbatuese të detyrimeve ndërkombëtare nga MSA, 
Raporte Progresi të KE-së, dhe dokumente të tjera 
strategjikë (GREKO, etj.)

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë

Koha e realizimit 2011-2013 (i vazhdueshëm)

Statusi Pjesërisht e zbatuar me afat që vijon 

Argumentimi i statusit: Kjo masë konsiderohet pjesërisht e zbatuar, 
sepse zhvillimi i proceseve analitike, planifikuese dhe zbatuese është pjesë 
e vazhdueshme e punës së Ministrisë së Drejtësisë.40 Procesi i planifikimit 
strategjik dhe i zbatimit të politikave nga ana e Qeverisë kryhet në mënyrë 
koherente dhe të integruar në bazë të sistemit të integruar të planifikimit. 
Gjithashtu, në kuadër të procesit të integrimit evropian apo angazhimeve të 
tjera pas nënshkrimit të instrumenteve të ndryshme ndërkombëtare, ecuria 
monitorohet nëpërmjet raporteve mujorë dhe vjetorë të progresit të hartuar 
nga ministritë e linjës mbi përmbushjen e angazhimeve të tyre në kuadër 

38.	Buletini	i	aktiviteteve	të	Projektit	PACA,	shtator	2011	-	shkurt	2012	•	Volumi	6.

39. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Ministria e Drejtësisë”.

40. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Ministria e Drejtësisë”.
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të Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit apo marrëveshjeve të ndryshme 
ndërkombëtare. 

Masa 8.2 është e përshtatshme për arritjen e objektivit, sepse parashikon 
jo vetëm përafrimin e legjislacionit por edhe përmirësimin e procesit legjislativ 
në kuadër të luftës kundër korrupsionit. Po ashtu, vlerësohet se formulimi i 
masës nuk është mjaftueshmërisht i qartë, pasi kjo masë përfshin një fushë 
të gjerë veprimi si dhe tingëllon më shumë si rezultat konkret për t’u arritur 
sesa si një veprim konkret që duhet të ndërmerret.

Masa 8.3
Trajnimi i stafit të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Kodifikimit dhe i zyrtarëve të administratës shtetërore 
mbi teknikat legjislative

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë, Misioni Euralius, PACA

Koha e realizimit 2011-2013 (i vazhdueshëm)

Statusi Pjesërisht e zbatuar me afat që vijon 

Argumentimi i statusit: Kjo masë konsiderohet pjesërisht e zbatuar, pasi 
gjatë 19-21 shtator 2011 është zhvilluar në Ministrinë e Drejtësisë trajnimi 
mbi manualin e hartimit të ligjeve si dhe mbi treguesit efektivë të hartimit 
të legjislacionit në përputhje me praktikën e BE-së. Në këtë veprimtari kanë 
marrë pjesë përfaqësues të drejtorive juridike nga të gjitha institucionet e 
ekzekutivit.41

Në datat 15-16 nëntor 2011, Projekti kundër Korrupsionit në Shqipëri 
(PACA) ka zhvilluar një trajnim të përbashkët me Misionin Euralius për 
përdorimin e “Manualit të hartimit të ligjeve”, (me fokus të veçantë tek Aneksi 
që ka të bëjë me teknikat për parandalimin e hapësirave për korrupsion në 
procesin e hartimit të ligjeve) me stafin e Ministrisë së Drejtësisë. Për vitin 
2012 nuk ka asnjë informacion mbi zhvillimin e trajnimeve në këtë fushë.

Masa 8.3 është formuluar përgjithësisht qartë, edhe pse një kufizim i 
fushës së saj vetëm tek rregullat anti-korrupsion do ta kishte bërë më të 
përshtatshëm. Kjo masë vlen për arritjen e objektivit, pasi parashikon në 
mënyrë të drejtpërdrejtë, ngritjen e kapaciteteve të stafit të administratës të 
përfshirë në procesin legjislativ.

Objektivi 9
Nxitja dhe promovimi i sistemit të zgjidhjeve 
paragjyqësore, si arbitrazhi dhe ndërmjetësimi

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe 

41. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Ministria e Drejtësisë”.
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përparësitë që përshkojnë strategjinë, e cila parashikon nxitjen e krijimit të 
formave të tjera alternative të gjykimit si arbitrazhi dhe ndërmjetësimi si një 
mjet të rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit.

Masa 9.1 Projektligji “Për arbitrazhin”

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë, Misioni Euralius

Koha e realizimit Viti 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi i statusit: Kjo masë konsiderohet e pazbatuar, sepse Ministria 
e Drejtësisë gjatë vitit 2011 ka hartuar projekt politikën e kësaj nisme dhe 
një draft paraprak të këtij ligji, i cili i është nënshtruar procesit të konsultimit 
të jashtëm. Për të janë organizuar takime konsultative me grupet e interesit. 
Megjithatë, deri në periudhën e monitorimit projektligji “Për arbitrazhin” nuk 
është miratuar ende.42

Masa 9.1 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, duke qenë se parashikon në mënyrë të drejtpërdrejtë miratimin 
një akti ligjor të rëndësishëm, i cili disiplinon veprimtarinë e arbitrazhit si një 
zgjidhje paragjyqësore.

Masa 9.2
Plotësimi me aktet nënligjore të projektligjit “Për 
ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë

Koha e realizimit Viti 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi i statusit: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, pasi në bazë 
dhe në zbatim të Ligjit nr. 10385, datë 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin 
në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, janë hartuar dhe miratuar të gjitha aktet 
nënligjore.43

42 Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Ministria e Drejtësisë”.

43. 1. V.K.M nr. 414, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për krijimin 
dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Komisionit të Licencimit të Ndërmjetësve”, 
Fletorja Zyrtare Nr 37, datë 25.06.2011, Faqe 3621;
2. V.K.M nr. 418, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për proce-

durën e heqjes së licencës së ndërmjetësit”, Fletorja Zyrtare Nr 37, datë 25.06.2011, 
Faqe 3628;

3. Urdhri i Ministrit të Drejtësisë nr. 3720/19, datë 31.8.2011 “Për krijimin e regjistrit të 
ndërmjetësve”; 

4. Urdhri i Ministrit të Drejtësisë nr. 3720/21, datë 1.11.2011 “Për caktimin e personit përg-
jegjës për të pasur akses në sistem dhe për të publikuar të dhënat e nevojshme për licencat 
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Masa 9.2 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, sepse parashikon në mënyrë të drejtpërdrejtë miratimin akteve 
nënligjore të Ligjit “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, 
i cili disiplinon veprimtarinë e ndërmjetësimit si një zgjidhje paragjyqësore.

Objektivi 10
Zhvillimi i sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve 
përmbarimore

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe përparësitë 
që përshkojnë strategjinë, e cila parashikon reformimin dhe konsolidimin 
e sistemit të përmbarimit si një mjet të rëndësishëm për parandalimin e 
korrupsionit.

Masa 10.1
Vënia në zbatim i sistemit qendror elektronik të të 
dhënave

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e 
Përmbarimit

Koha e realizimit Viti 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi i statusit:  Kjo masë konsiderohet e zbatuar, pasi me 
Vendim të Këshillit të Ministrave, nr. 443, datë 16.06.2011, “Për krijimin, 
regjistrimin, funksionimin, administrimin, ndërveprimin dhe sigurinë e 
Sistemit të Menaxhimit Elektronik të Çështjeve të Përmbarimit Gjyqësor 
(ALBIS)”,44  është krijuar pranë Ministrisë së Drejtësisë baza e të dhënave mbi 
regjistrat e çështjeve aktive të hapura deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij 
vendimi si dhe të çështjeve të reja që paraqiten për ekzekutim.45  Nëpërmjet 
sistemit ALBISt, sigurohet përpilimi i statistikave të sakta, në kohë reale, 
dhe realizohet monitorimi në kohë reale i veprimtarisë së përmbaruesve 
gjyqësorë privatë.46

Masa 10.1 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, sepse parashikon në mënyrë të drejtpërdrejtë krijimin e një rrjeti 
të brendshëm dixhital për të gjithë sistemin e shërbimit përmbarimor.

në regjistrin kombëtar të lejeve dhe licencave”; 
5. Urdhri i Ministrit të Drejtësisë nr. 3720/20, datë 13.10.2011 “Për caktimin e përfaqë-

suesve të Ministrisë së Drejtësisë në Komisionin e Licencimit të Ndërmjetësve”.

44. Fletorja Zyrtare Nr 94, datë 15.07.2011, Faqe 3871

45. Njoftim i Ministrisë së Drejtësisë, http://www.justice.gov.al/?fq=brenda&m=news&lid=7842, 
aksesuar në 25.09.2012

46. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Ministria e Drejtësisë”.
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Objektivi 11 Dixhitalizimi i regjistrave të noterëve

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe përparësitë 
që përshkojnë strategjinë, e cila parashikon reformimin dhe konsolidimin 
e sistemit të përmbarimit si një mjet të rëndësishëm për parandalimin e 
korrupsionit.

Masa 10.1
Krijimi dhe funksionimi i regjistrimit online të 
noterëve

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë, Dhoma Kombëtare e Noterisë

Koha e realizimit Viti 2011-2012

Statusi Pjesërisht i zbatuar me afat që vijon 

Argumentimi i statusit: Kjo masë konsiderohet pjesërisht e zbatuar, pasi 
gjatë vitit 2011 Ministria e Drejtësisë ka ngritur grupin e punës për hartimin 
e akteve të nevojshme për krijimin dhe funksionimin e regjistrit online 
të noterëve. Grupi i punës ka hartuar projektin dhe planin për vënien në 
zbatim të këtij sistemi, por për mungesë fondesh ky sistem nuk është vënë 
në funksionim.47 Në datën 02.08.2012 Ministria e Drejtësisë ka zhvilluar 
procedurën prokurimit me mjete elektronike “Procedurë e Hapur”, me 
objekt “Dixhitalizimi i regjistrit të noterisë dhe lidhja online me shërbimin 
e regjistrimit të pasurisë”, me fond 29,166,667 lekë (pa TVSH).48 Në këto 
kushte vlerësohet se tashmë sistemi është duke u krijuar, por nuk është vënë 
akoma në funksionim.

Masa 11.1 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, pasi parashikon në mënyrë të drejtpërdrejtë dixhitalizimin e 
sistemit të noterisë.

3. Analiza e zbatimit

Seksioni 1

Niveli i zbatimit të masave anti-korrupsion të parashikuara nga plani i 
veprimit në fushën “Reforma në fushën e drejtësisë dhe në sistemin gjyqësor” 
paraqitet si më poshtë: nga një total prej 32 masash 12 (ose 37.5 %) 
të zbatuara; 7 (ose 21,8%) të pazbatuara; 10 (ose 31,2 %) të zbatuara 
pjesërisht dhe 3 masa (ose 9.3%) të zbatuara me vonesë. 

47. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin Janar – Dhjetor 
2011 të realizimit të masave anti-korrupsion nga Ministria e Drejtësisë”.

48. Njoftim i Ministrisë së Drejtësisë, http://www.justice.gov.al/?fq=brenda&m=news&lid=7987, 
akesuar në datën 25.09.2012
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Seksioni 2 

Masat anti-korrupsion të parashikuara në planin e veprimit për fushën 
“Reforma në fushën e drejtësisë dhe në sistemin gjyqësor” ndahen si më 
poshtë: 59% janë me natyrë rregullatore, 19% synojnë ngritje kapacitetesh 
si dhe 22 % kanë në fokus përmirësimet cilësore në zbatimin e ligjeve ose 
ofrimin e shërbimeve.

Masat me natyrë rregullatore vlerësohet se kanë pasur një ecuri mesatare 
në realizimin e tyre, duke qenë se 53 % janë realizuar dhe 47% nuk janë 
përmbushur. Ecuria e zbatimit të masave me natyrë ngritje kapacitetesh 
vlerësohet se ka qenë shumë e mirë, po të kihet parasysh fakti që 86 % e 
masave janë realizuar (ndonëse një pjesë e mirë janë zbatuar vetëm pjesërisht 
me afat që vijon). Ecuria në zbatimin e masave me natyrë përmirësim cilësor 
ka qenë në masën 71 % të përmbushura, ndonëse një pjesë e madhe e 
këtyre masave janë zbatuar pjesërisht me afat që vijon) dhe 29% e masave 
janë ende të pazbatuara.

Ecuria e zbatimit të masave sipas objektivave ka qenë si më poshtë:
- Objektivi 1 - 40% të zbatuara; 0% të zbatuara me vonesë, 20% të 

zbatuara pjesërisht dhe 40 % të pazbatuara; 
- Objektivi 2 - 33 % të zbatuara; 0 % të zbatuara me vonesë, 33% të 

zbatuara pjesërisht dhe 33 % të pazbatuara;
- Objektivi 3 - 100 % të zbatuara; 0% të zbatuara me vonesë, 0% të 

zbatuara pjesërisht dhe 0 % të pazbatuara;
- Objektivi 4 - 0% të zbatuara; 0% të zbatuara me vonesë, 0% të zbatuara 

pjesërisht dhe 100% të pazbatuara;
- Objektivi 5 - 0% të zbatuara; 100% të zbatuara me vonesë, 0 % të 

zbatuara pjesërisht dhe 0 % të pazbatuara;
- Objektivi 6 - 0% të zbatuara; 14% të zbatuara me vonesë, 43% të 

zbatuara pjesërisht dhe 43% të pazbatuara;
- Objektivi 7 - 50% të zbatuara në kohë dhe 50 % të zbatuara pjesërisht; 
- Objektivi 8 - 33 % të zbatuara në kohë dhe 67 % të zbatuara pjesërisht;
- Objektivi 9- 50% të zbatuara në kohë dhe 50 % të pazbatuara;
- Objektivi 10- 100% të zbatuara në kohë;
- Objektivi 11- 100 %të zbatuara pjesërisht. 

Institucione përgjegjëse për realizimin e masave të parashikuara në planin 
e veprimit janë Ministria e Drejtësisë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë49 dhe Shkolla 
e Magjistraturës. Ecuria e zbatimit të masave sipas institucionit përgjegjës 
rezulton si më poshtë:
- Ministria e Drejtësisë - 44.5 % të zbatuara; 11% të pazbatuara; 44.5 % 

të zbatuara pjesërisht.

49. Theksojmë se KLD është bashkëpërgjegjëse në zbatimin e 9 masave (1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 6.2, dhe 6.4). Por në asnjë rast nuk ka përgjegjësi kryesore
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- Këshilli i Lartë i Drejtësisë - 55,5% të zbatuara dhe 44,5%të pazbatuara;
- Shkolla e Magjistraturës - 100% të zbatuara në kohë; 0% të zbatuara 

përtej afatit; 0 % të zbatuara pjesërisht dhe 0% të pazbatuara;
Seksioni 3

Nuk konstatohet ndonjë faktor i veçantë i jashtëm që mund të kenë ndikuar 
në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në zbatimin apo moszbatimin 
e masave. I vetmi faktor që favorizon zbatimin e masave është vullneti dhe 
angazhimi i institucioneve përgjegjëse për realizimin e këtyre masave, ku ndër 
të tjera vlen të theksohet se ka ndikuar pozitivisht në realizimin e tyre dhe 
angazhimi i aktorëve të tjerë zbatues si USAID, PACA, apo Misioni Euralius. 

Seksioni 4

Po ashtu, vlerësohet se institucionet përgjegjëse nuk aplikojnë asnjë lloj 
mekanizimi për të matur ndikimin e masave të realizuara apo ecurinë e 
zbatimit të planit të veprimit. Zbatimi i strategjisë anti-korrupsion mbështetet 
në tregues, kritere llogaridhënie, monitorimi dhe vlerësimi standarde të 
vendosura sipas Sistemit të Planifikimit të Integruar, të cilat përqendrohen 
kryesisht te monitorimi sipas treguesve të identifikuar në kuadër të Planit 
Monitorues Ministerial, të krijuar në kuadër të Sistemit të Planifikimit të 
Integruar. Në këto kushte, vlerësohet se është i vështirë analizimi i ndikimit 
në nivel objektivash duke pasur parasysh se analizohen vetëm një numër i 
caktuar masash.
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reforma në s i s t em in f inanc iar

1.  Natyra e planit të veprimit në fushën “Reforma 
në Sistemin Financiar”

Seksioni 1

Për realizimin e 
synimeve të saj në 
fushën “Reforma në 
sistemin financiar” 
qeveria ka përcaktuar  
14 objektiva dhe 38 
masa në planin e vep-
rimit. Reforma në këtë 
fushë synon transpar-
encën e përdorimit të 
buxhetit dhe krijimin 
e instrumenteve për rritjen e kapaciteteve për të parandaluar dhe zbuluar 
korrupsionin me fondet publike.

Seksioni 2

Masat e parashikuara në këtë fushë janë gjithsej 38, nga të cilat 12 ose 
31.5 % e tyre janë me karakter rregullator, 25 ose 65.5 % janë me karakter 
ndërtim kapacitetesh dhe 1 ose 2.5 % synojnë përmirësime cilësore.

Seksioni 3
Formulimi i objektivave dhe masave të parashikuara në planin e veprimit 

në fushën “Reforma në sistemin financiar“ është përgjithësisht i qartë. 
Masat e parashikuara në ndonjë rast nuk janë të mjaftueshme për të arritur 
objektivat përkatës. Kështu objektivi 1 i fushës “Buxheti i Shtetit” është 
përcaktuar: “Të sigurohet zbatimi i parimeve dhe procedurave të ligjit 
organik lidhur me Buxhetin e Shtetit”, ndërsa si masë është përcaktuar 
vetëm një: “Paraqitet buxheti i shtetit në Parlament brenda afatit ligjor”. 
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Neni 4 i Ligjit “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë” parashikon se parimet e funksionimit të sistemit buxhetor 
janë: Transparenca, disiplina fiskale, shpërndarja e drejtë e burimeve, 
përdorimi ekonomik dhe efikas i burimeve dhe respektimi i tërësisë së 
procesit buxhetor.1 Po kështu, në fushën “Kontrolli dhe Auditimi Financiar” 
objektivi parë, i përcaktuar si: “Të zbatohet Ligji për Inspektimin Financiar 
Publik”, propozohet të zbatohet nga një masë e vetme që është krijimi i 
Drejtorisë së Inspektimit financiar. Për rrjedhojë, edhe në qoftë se këto 
masa zbatohen, nuk janë të mjaftueshme për të nxjerrë përfundime 
lidhur me nivelin e zbatimit dhe të përmbushjes së objektivit. Duhej të 
ishin parashikuar masa të tjera, ndërsa treguesit e monitorimit për këto 
objektiva duhej të ishin të detajuar. Afatet e vendosura për zbatimin e 
masave vlerësohen të jenë përcaktuar qartë dhe në terma kohorë konkretë, 
përgjithësisht mujorë. 

Treguesit e përcaktuar për monitorimin e masave janë përgjithësisht të 
qartë dhe mundësojnë matjen e zbatimit të masave të përcaktuara. Por 
masat dhe treguesit nuk janë të mjaftueshëm, veçanërisht për objektivin 
Nr. 1 të fushës “Buxheti i Shtetit” “Të sigurohet zbatimi i parimeve dhe 
procedurave të ligjit organik lidhur me buxhetin” si dhe të objektivit 1 të 
fushës “Kontrolli dhe auditimi financiar“ që shprehet: “Të zbatohet ligji 
për inspektimin financiar publik“. Të 9 treguesit e përcaktuar për masat 
e parashikuara janë me karakter sasior.

Nga 9 masa të parashikuara, 4 prej tyre janë përgjegjësi e Ministrisë 
Financave dhe 5 të tjera përgjegjësi e ministrive të linjës. Masat dhe 
objektivat e kësaj fushe kanë të përcaktuara drejtë dhe saktë institucionet 
përgjegjëse. Burimet përkatëse të planifikuara janë parashikuar nga 
buxheti i shtetit dhe evidentojnë përdorimin e kapaciteteve njerëzore të 
administratës publike pa burime shtesë, për shkak se natyra e masave 
është brenda kuadrit të detyrave të këtyre institucioneve.

2. Zbatimi i masave

 Buxheti i Shtetit

Objektivi 1
Të sigurohet zbatimi i parimeve dhe procedurave të ligjit 
organik lidhur me Buxhetin e Shtetit

Objektivi është i formuluar qartë dhe saktë dhe lidhet me strategjinë anti-

1. Ligji Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë”, neni 4.
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korrupsion, për shkak se zbatimi i parimeve dhe procedurave të buxhetimit 
është një parakusht për minimizimin e korrupsionit.

Masa 1.1
Të paraqitet Buxheti i Shtetit në Parlament brenda 
afatit ligjor

Institucioni 
përgjegjës

Këshilli i Ministrave

Koha e realizimit tetor 2011, tetor 2012

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Buxheti i vitit 2012 është paraqitur në 
Kuvend në muajin nëntor dhe është shqyrtuar në seancën plenare të datës 
29.11.2011.

Masa është e qartë, por nuk është aspak e përshtatshme dhe e plotë për 
të kontribuar në përmbushjen e objektivit. Duhej të ishin parashikuar masa 
të tjera shtesë në lidhje me këtë objektiv.

 Kontrolli dhe Auditimi Financiar

Objektivi 1 Të zbatohet Ligjit për Inspektimin Financiar Publik

Formulimi mësipërm nuk është i saktë dhe i plotë. Zbatimi i ligjit nuk është 
një objektiv më vete. Objektivi mund të ishte: “Përmirësimi i menaxhimit të 
shëndoshë financiar publik nëpërmjet ngritjes së mekanizmave të inspektimit 
financiar publik”. Masat e parashikuara në këtë fushë i referohen vetëm 
ndryshimeve në fushën e auditimit të brendshëm dhe nuk përfshijnë atë të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit.

Masa 1.1

Të krijohet Drejtoria e Inspektimit Financiar Publik 
me këto funksione kryesore: 1. Shqyrton kërkesat e 
ankesat, sipas nenit 8 të këtij ligji, dhe jep mendim pranë 
nëpunësit te parë autorizues për domosdoshmërinë e 
fillimit ose jo të inspektimit financiar; 2. Bashkërendon 
e mbikëqyr përmbushjen e veprimtarive të inspektimit 
dhe ushtron kontrollin e cilësisë; 3. Bashkërendon 
shërbimin kundër mashtrimit dhe korrupsionit për fondet 
e Bashkimit Evropian dhe shërben si pikë kontakti e Zyrës 
Evropiane kundër Mashtrimit; 4. Misionet e inspektimit 
financiar publik do te kryhen nga inspektorë, nëpunës 
të administratës publike, të cilët caktohen me urdhër të 
Ministrit të Financave, rast pas rasti. Në raste të veçanta, 
kur nuk ka ekspertë në administratën publike për fushën/ 
çështjen që inspektohet, Ministri i Financave kërkon 
ekspertizë nga ekspertë të jashtëm të licencuar.
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Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Financave

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Është hartuar Ligji “Për Inspektimin Financiar 
Publik” sipas kërkesave të mësipërme.2 Është miratuar urdhri për kriteret 
e përzgjedhjes së inspektorëve financiarë3 si dhe është krijuar Drejtoria e 
Inspektimit Financiar,4 e cila ka në përbërje 6 punonjës (një drejtor dhe 5 
inspektorë). Masa është e qartë, por nuk është e plotë. Ajo është e fokusuar 
në krijimin e drejtorisë dhe jo në veprimtaritë e saj. Në këto kushte edhe 
treguesit e monitorimit për këtë masë nuk janë në gjendje të pasqyrojnë 
ecurinë arritjes së objektivit.

Mund të ishin parashikuar masa të tjera shtesë lidhur me kryerjen e 
misioneve të inspektimit, bashkërendimin e shërbimit kundër mashtrimit, 
etj., duke përcaktuar edhe tregues të qartë monitorimi për secilën prej tyre.

Objektivi 2
Të reformohet sistemi i Kontrollit të Brendshëm për të 
zbatuar praktikat më të mira

Objektivi duket i formuluar qartë dhe synon disa përmirësime me karakter 
teknik- organizativ që ndikojnë në reformimin e sistemit, veçanërisht në 
fushën e auditimit të brendshëm.

Masa 2.1
Të paraqitet në Këshillin e Ministrave projekt-vendimi 
në lidhje me kriteret për ngritjen e strukturave të 
auditimit të brendshëm në institucionet publike

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Financave

Koha e realizimit Mars 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: VKM “Për miratimin e kritereve për ngritjen 
e NJAB në sektorin publik” është miratuar në 30.03.2012. Kjo vonesë ka 
ardhur për shkak se është kërkuar më tepër kohë për t’ju dhënë mundësi 

2.  Ligji Nr. 10294, datë 1.7.2010, “Për Inspektimin Financiar Publik”

3. Urdhër Nr. 36 datë 16.05.2011, “Për kriteret e përzgjedhjes së inspektorëve financiarë” In-
tervistë me z. Ilir Meçe, Drejtor i Inspektimit Financiar në Ministrinë e Financave.

4. Urdhri Nr. 9, datë 2.02.2011, “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Ministrisë Finan-
cave”
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grupeve të interesit të merrnin pjesë në këtë proces.5 6

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, 
sepse përcakton kriteret e detyrueshme për subjektet publike për ngritjen e 
strukturave të auditimit të brendshëm.

Masa 2.2

Drejtoria e Përgjithshme e Auditimit shndërrohet në 
Njësinë Qendrore të Harmonizimit për Auditimin, 
duke ia kaluar detyrat që lidhen me inspektimin 
financiar strukturës së Inspektimit Financiar

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Financave

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Drejtoria e Përgjithshme e Auditit të Brendshëm 
është shndërruar në Njësi Qendrore të Harmonizimit për Auditimin e 
Brendshëm dhe funksionet e inspektimit i kanë kaluar Drejtorisë së 
Inspektimit Financiar.7 Masa është e qartë dhe e përshtatshme për realizimin 
e objektivit.

Masa 2.3

Të sigurohet që njësitë e kontrollit të brendshëm në 
institucionet publike të ristrukturohen në mënyrë që 
të plotësojnë kriteret e vendosura sipas VKM ose të 
ngrihen njësitë (atje ku nuk ekzistojnë) kur plotësojnë 
kriteret sipas akteve ligjore në fuqi

Institucioni 
përgjegjës

Të gjitha institucionet publike të qeverisjes qendrore 
dhe vendore

Koha e realizimit Brenda 6 muajve nga miratimi i VKM-së

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: VKM është miratuar me vonesë dhe njësitë e 
kontrollit të brendshëm në sektorin publik po ngrihen në përputhje me këtë 
vendim. Nuk ka akoma një raport zyrtar për numrin e njësive të ngritura 
sipas VKM-së për vitin 2012. 

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të përmbushur objektivin, 
sepse një shndërrim i tillë është në përshtatje me rekomandimet e BE-së dhe 
praktikat e mira ndërkombëtare.

5. VKM Nr. 212, datë 30.03.2012, “Për miratimin e kritereve për ngritjen e NJAB në sektorin 
publik”.

6. Shkresa nr. 12245/1, datë 7.08.2012 e NJQH për Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit

7. Ligj nr. 10318, datë 16.9.2010, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9720, datë 
23.4.2007, ‘Për auditimin e brendshëm në sektorin publik’”
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Masa 2.4

NjQH/AB bën verifikimin e stafit të Auditimit të 
Brendshëm për t’u siguruar nëse i plotësojnë kriteret 
e punësimit si auditor të brendshëm të përcaktuara 
në Ligjin “Për Auditin e Brendshëm” (i ndryshuar)

Institucioni 
përgjegjës

Të gjitha institucionet publike që kanë njësi të auditi-
mit të brendshëm

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Sipas raportit të konsoliduar “Mbi veprimtarinë 
e Auditit Brendshëm në sektorin publik për vitin 2011” nga 392 auditorë 
të brendshëm të punësuar në strukturat e auditimit të brendshëm janë të 
certifikuar 320.8

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
synon krijimin e një stafi profesional të auditimit të pajisur me njohuritë 
përkatëse të fushës.

Masa 3.5

Hartohen metodikat/udhëzuesit specifikë të auditimit 
në çdo strukturë auditimi që është ngritur dhe 
funksionon në çdo Ministri apo Institucion qendror e 
vendor

Institucioni 
përgjegjës

Të gjitha institucionet publike që kanë njësi të auditi-
mit

Koha e realizimit
Janar-qershor 2011, 6 muaj për njësitë e sapokri-
juara

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Nuk ka informacione lidhur me udhëzimet 
specifike për njësitë e auditimit të brendshëm në çdo institucion si ato 
ekzistuese ose të ngritura rishtazi.9

Masa 3.510 është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, 
sepse u krijon mundësi stafit të auditimit të përqendrojnë auditimin në fushat 
përkatëse të menaxhimit financiar dhe të rrisin efektivitetin e punës së tyre.

8. Raport i konsoliduar mbi veprimtarinë e Auditimit të Brendshëm në sektorin publik për vitin 
2011.

9. Shkresa e Ministrisë së Financave, Nr. 1245/6, datë 12.09.2012

10. Kapërcimi në numërtim është reflektim i të njëjtit gabim në tekstin e planit të veprimit.
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Masa 3.6

Në zbatim të Manualit të AB, hartohet Urdhri i 
MF “Për kriteret standarde për kontraktimin dhe 
përzgjedhjen e ofruesve të shërbimit të auditimit të 
brendshëm në sektorin publik”.

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Financave

Koha e realizimit July-dhjetor 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Ministri i Financave ka nxjerrë Udhëzimin Nr. 
12, datë 5.06.2012, dhe në Shtojcën 1 të këtij udhëzimi është përcaktuar 
forma standarde për ofruesit e shërbimit të auditimit brendshëm.11

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
synon të plotësojë me këtë shërbim nevojat e atyre subjekteve që sipas 
kritereve të përcaktuara nuk mund të ngrenë njësi të përhershme auditimi.

Masa 3.7
Strukturat e auditimit realizojnë auditime në 
përputhje me standardet e AB dhe rekomandohen 
masat e duhura për përmirësimin e sistemeve

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Financave

Koha e realizimit 2012-2013

Statusi E zbatuar pjesërisht (zbatimi vazhdon)

Argumentimi për statusin: Nuk ka ende një raport për vitin 2012 lidhur 
me përmbushjen e standardeve të auditimit të brendshëm dhe dhënien e 
rekomandimeve për përmirësimin e sistemeve.12

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, duke 
qenë se përfundimisht këtu sintetizohen të gjitha rezultatet e masave të tjera 
të mësipërme.

3. Analiza e zbatimit

Seksioni 1

Në planin e veprimit në fushën “Buxheti i Shtetit” janë parashikuar gjithsej 
9 masa, nga të cilat janë zbatuar në kohë 3 prej tyre ose 34%; janë zbatuar 
me vonesë 2 ose 22%; 2 ose 22% janë zbatuar pjesërisht dhe 2 të tjera ose 

11. Shtojca 1 e Udhëzimit të Ministrit të Financave, Nr. 12, datë 5.06.2012

12. Shkresa e Ministrisë Financave, Nr. 12245/6. datë 12.09.2012
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22% nuk janë zbatuar fare.

Seksioni 2

Klasifikimi i masave sipas natyrës së tyre tregon se 4 prej tyre janë 
përqendruar kryesisht në ngritjen e kapaciteteve dhe një masë synon 
përmirësim cilësor. Vetëm 75% e masave që synojnë ngritje kapacitetesh 
rezulton të jenë zbatuar dhe 50% e masave me karakter rregullator janë 
zbatuar. Kjo ka sjellë ngadalësim në arritjen e objektivave.

Është punuar mirë në objektivin që ka për qëllim reformimin e sistemit të 
kontrollit brendshëm financiar publik, në të cilin nga 7 masa të parashikuara 
janë realizuar ose janë në vijim 5 prej tyre. Po ashtu, është kryer një punë 
e madhe dhe janë hedhur baza të shëndosha për realizimin e objektivit në 
tërësi. Objektivi që ka për qëllim zbatimin e parimeve dhe procedurave të 
ligjit organik të buxhetit nuk mund të konsiderohet i realizuar për shkak 
të pamjaftueshmërise së masave të parashikuara.Të gjitha këto masa të 
parashikuara në ketë fushë janë përgjithësisht përgjegjësi e Ministrisë së 
Financave, por brenda saj mund të vlerësojmë pozitivisht veprimtarinë e 
Njësisë Qendrore të Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm. Një masë e 
kësaj fushe është trajtuar si përgjegjësi e Këshillit të Ministrave dhe ka të 
bëjë me zbatimin e parimeve dhe procedurave të ligjit organik të buxhetit. 
Ashtu siç e kemi shpjeguar, rezulton se si formulimi i objektivit ashtu edhe 
plotësia dhe zbatimi i tij nuk kanë qenë në nivelin e pritshëm. Ecuria e 
zbatimit të masave sipas objektivave paraqitet si më poshtë:

Fushat objektivat dhe masat Buxh. Shtet. Objektivi 1 Objektivi 2 Objektivi 3

Masa gjithsej 9 1 1 7

Zbatuar në kohë 3 0 1 2

     Përqindja 33 0 100 29

Zbatuar me vonesë 2 1 0 1

     Përqindja 22 100 0 14

Zbatuar pjesërisht 1 0 0 1

     Përqindja 11 0 0 14

E pazbatuar 2 0 0 2

     Përqindja 22 0 0 29

Me afat që vijon 1 0 0 1

     Përqindja 11 0 0 14

Institucion përgjegjës për realizimin e masave është tërësisht Ministria e 
Financave, e cila ishte ngarkuar të zbatonte 8 masa ose rreth 90% të tyre 
dhe Këshilli i Ministrave një masë ose 10%. Më dobët ka punuar Ministria e 
Financave, sepse edhe ajo masë e parashikuar për Këshillin e Ministrave në 
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thelb është përgjegjësi e Ministrisë së Financave. 

Seksioni 3 

Faktori kryesor dhe i vetëm që ka ndikuar në nivelin e realizimit të masave 
si më sipër ka qenë angazhimi dhe përkushtimi i institucioneve përgjegjëse. 
Nga raportimet e bëra nuk evidentohen pengesa serioze që të kenë pasur 
ndikim në afatet e realizimit të masave.

Seksioni 4 

Masat e përcaktuara në objektivat “Zbatimi i ligjit për inspektimin 
financiar” dhe “Reformimi i sistemit të kontrollit brendshëm” kanë pasur 
ndikime pozitive në menaxhimin e shëndoshë financiar edhe pse zbatimi 
i objektivit të parë është ende në hapat fillestarë. Ministria e Financave ka 
evidentuar nëpërmjet strukturave vartëse disa rezultate të këtyre masave, 
siç janë të pasqyruara në raportin e konsoliduar të NJ.Q.H. për auditimin 
e brendshëm. Këto rezultate lidhen me krijimin e strukturave të auditimit, 
zbulimet e parregullsive, hartimin e kuadrit metodologjik dhe numrin e 
auditëve të certifikuar.13

4. Rekomandime

Seksioni 1 

Rekomandohet që Ministria e Financave të riformulojë dhe të përcaktojë 
masa shtesë si dhe treguesit përkatës të monitorimit në funksion të objektivit 
“Të zbatohet ligji për inspektimin Financiar Publik”.

Seksioni 2

Rekomandime për objektiva dhe masa të reja

Pjesa e buxhetit te reforma në sistemin financiar ka nevojë të plotësohet 
me masa të reja në përputhje me kërkesat e parimeve dhe procedurave të 
Ligjit “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. 
Këto masa duhet të sigurojnë zbatimin e parimeve të njohura të menaxhimit 
të sistemit buxhetor, të tilla si transparenca, shpërndarja e burimeve, 
disiplina fiskale, etj. Nga ana tjetër, duhen formuluar masa të reja në lidhje 
me zbatimin e procedurave të buxhetimit, si për përgatitja e buxhetit vjetor 
dhe afatmesëm, shpallja e buxhetit, monitorimi, auditimi, etj.

13. Raport i konsoliduar mbi veprimtarinë e auditimit të brendshëm në sektorin publik për 2011.
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admin i s trata tat imore

1. Natyra e Planit të Veprimit 

Seksioni 1 

Në fushën e admi-
nistratës tatimore 
plani i veprimeve ka 
parashikuar gjithsej 5 
objektiva. Me anë të 
përcaktimit të këtyre 
objektivave Drejtoria 
e Përgjithshme e Ta-
timeve (DPT) dhe 
Qeveria synojnë të 
pakësojnë dhe para-
ndalojnë praktikat korruptive nëpërmjet përmirësimit të integritetit të zyrtarëve 
tatimorë, rritjes së transparencës së procedurave tatimore, përmirësimit të 
procedurave tatimore, përdorimit të teknikave bashkëkohore të hetimit, etj.

Seksioni 2

Janë gjithsej 11 masa të parashikuara për të arritur objektivat. Nga këto 
masa, 8 ose 73% synojnë ngritje kapacitetetsh dhe 3 masa ose 27% janë 
me karakter rregullator.

Seksioni 3

Objektivat e masat e paraqitura në plani i veprimeve përgjithësisht janë 
të qarta dhe konkrete si dhe të përshtatshme. Zbatimi i masave mundëson 
arritjen e objektivave, me përjashtim të objektivit 1 “Zbatimi i Kodit të Etikës 
për punonjësit e administratës tatimore“, sepse zbatimi i këtij kodi nuk është 
qëllim. Qëllim është rritja e integritetit të zyrtarëve tatimore. Për më tepër, 
masa 1.1. parashikon hartimin dhe miratimin e Kodit të Sjelljes, që është 
një masë më vete. 

Afatet për realizimin e masave janë përcaktuar qartë dhe konkretisht 
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duke evidentuar në të gjitha rastet muajin se kur parashikohet të përfundojë 
Zbatimi i masave. Ato janë të harmonizuara edhe të përcaktuara qartë në 
lidhje me kohën dhe me objektivat. 

Për monitorimin e 11 masave të parashikuara në planin e veprimeve janë 
parashikuar 8 tregues sasiorë dhe 3 tregues cilësorë. Në të gjitha rastet 
formulimi i treguesve përcakton qartë dhe saktë nivelin e zbatimit të masës 
dhe ndikimin e saj në arritjen e objektivit. 

Zbatimi i masave dhe objektivave të parashikuara në këtë fushë është 
përgjithësisht përgjegjësi e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, ndërsa në 
4 raste, që kanë të bëjnë me paraqitjen dhe miratimin e akteve rregullatore, 
institucionet përgjegjëse janë Ministria e Financave, Këshilli i Ministrave dhe 
Kuvendi i Shqipërisë. Adresimi i këtyre masave te këto institucione është i 
saktë dhe përputhet me funksionet dhe përgjegjësitë e tyre. 

Burimet e përcaktuara në planin e veprimeve për zbatimin e masave 
mbulohen nga Buxhetit të Shtetit dhe përputhen plotësisht me natyrën dhe 
funksionet e administratës tatimore, që janë brenda rrethit të detyrave të 
zakonshme të punës së tyre. 

2. Zbatimi i masave

Objektivi 1
Zbatimi i Kodi të Etikës për punonjësit e administratës 
tatimore

Siç e përmendëm edhe më sipër, formulimi i këtij objektivi nuk është i 
saktë, pasi si hartimi i Kodit të Etikës ashtu edhe zbatimi i tij nuk janë një 
qëllim. Qëllimi ose objektivi është rritja e integritetit të zyrtarëve tatimore 
dhe rënia e korrupsionit.

Masa 1.1 Të hartohet dhe miratohet Kodi i Sjelljes

Institucioni 
përgjegjës

DPT

Koha e realizimit Mars 2011

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: DPT ka një Kod Etike për zyrtarët tatimorë, 
por nuk mund të identifikohet fakti nëse ky Kod është produkt i planit të 
veprimeve apo nëse ai ka ekzistuar më parë.1 

1. http://www.tatime.gov.al/gdt/Tax_legislation_in_Force.aspx, aksesuar më 11 nëntor 2013, 
Raporti i MI 12 prioritetet pdf. Faqe 60
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Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, pasi 
hartimi dhe miratimi i Kodit të Sjelljes është parakusht për zbatimin e tij.

Masa 1.2
Të kryhet trajnim i të gjithë punonjësve të 
administratës tatimore për njohje dhe zbatim të Kodit 
të Etikës

Institucioni 
përgjegjës

DPT

Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Nuk ka aktivitete të raportuara në lidhje me 
këtë masë.2 

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
trajnimi është mjeti me anë të cilit mund të ndërgjegjësohen zyrtarët tatimore 
për zbatimin e vlerave etike.

Objektivi 2
Të rritet në maksimum transparenca e ligjeve dhe 
procedurave tatimore

Objektivi është formuluar qartë dhe është në harmoni me strategjinë 
sektoriale anti-korrupsion edhe pse togfjalëshi “fjala maksimum” është i 
panevojshëm dhe i papërcaktuar.

Masa 2.1

Të botohen në faqen zyrtare të DPT-së të 
gjitha aktet ligjore dhe nënligjore dhetë gjitha 
vendimet e marra për subjektet taksapaguese 
lidhur me apelimet dhe ankesat (duke respektuar 
konfidencialitetin; Përmirësimi i infrastrukturës për 
linjën e denoncimeve, reklamimi mediatik i kësaj 
linje; Zhvillimi dhe zbatimi i procesit të deklarimit 
online të listë-pagesave të kontributeve të sigurimeve 
shoqërore

Institucioni 
përgjegjës

DPT

Koha e realizimit Dhjetor  2011

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Në faqen zyrtare të DPT janë vendosur aktet 
ligjore dhe nënligjore por në rubrikën e apelimeve nuk ka asnjë vendim të 

2. Shkresa e DPT, nr. 16929/1, datë 14.09.2012
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publikuar.3

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
publikimi online është një instrument që i jep mundësi taksapaguesve dhe 
publikut të njihet me procedurat tatimore dhe rastet e shkeljeve.

Objektivi 3 Të përmirësohet efikasiteti i hetimeve

Objektivi është i qartë edhe pse mund të ishte më i zgjeruar duke evidentuar 
thelbin e qëllimit, që do të ishte ulja e i evazionit fiskal.

Masa 3.1
Sigurimi i mjeteve speciale të hetimit; krijimi i 
softuerëve të Sistemit të Menaxhimit të Rasteve

Institucioni 
përgjegjës

DPT

Koha e realizimit Dhjetor  2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Sipas raportimit të DPT-së lidhur me këtë 
çështje nuk rezultojnë të dhëna që të vërtetojnë se kjo masë është zbatuar.4  

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
përcakton një nga instrumentet se si do të arrihet objektivi.

Masa 3.2
Brenda Departamentit të Hetimit të Brendshëm dhe 
Anti-korrupsionit të ngrihet njësia përgjegjëse për 
administrimin dhe shkëmbimin e informacionit

Institucioni 
përgjegjës

DPT

Koha e realizimit Dhjetor  2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Sipas raportimit i të DPT-së lidhur me këtë 
çështje nuk rezultojnë të dhëna që të vërtetojnë se kjo masë është zbatuar.5 

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
ajo paraqet një organizim që mundëson rritjen e zbulueshmërisë së evazionit 
fiskal.

Masa 3.3 Të miratohet Manuali i DIBA-s

3. www.tatime.gov.al http://www.tatime.gov.al/gdt/apelDecisions.aspx aksesuar më 5.11.2012

4. Shkresa e DPT, nr. 16929/1, datë 14.09.2012

5. Po aty.
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Institucioni 
përgjegjës

DPT

Koha e realizimit Qershor   2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Sipas raportimit të DPT-së lidhur me këtë 
çështje nuk rezultojnë të dhëna që të vërtetojnë se kjo masë është zbatuar.6 
Manuali është përfunduar me mbështetjen teknike të USAID-it dhe është 
miratuar në fillim të 2011.7

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
manuali do t’i kontribuojë orientimit të zyrtarëve që angazhohen në hetime 
për të rritur aftësinë e tyre hetuese.

Objektivi 4
Të përmirësohen procedurat e inspektimit (‘auditimit’) 
tatimor për të ulur cenueshmërinë e tyre nga korrupsioni

Objektivi është i formuluar qartë dhe synon minimizimin e korrupsionit 
nëpërmjet përmirësimit të procedurave tatimore.

Masa 4.1
Të zhvillohet sistemi i menaxhimit të riskut dhe 
procedurave që rregullojnë inspektimet tatimore pas 
përzgjedhjes së subjekteve për inspektim

Institucioni 
përgjegjës

DPT

Koha e realizimit Dhjetor  2011, 2012, 2013

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Sipas raportimit të DPT-së, për këtë çështje 
nuk rezultojnë të dhëna që të evidentojnë se kjo masë është zbatuar.8

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
synon zhvillimin e atyre procedurave që rritin zbulueshmërinë e evazionit 
fiskal dhe ulin koston administrative.

6. Po aty

7. MI 12 Prioritetet-shqip.pdf, faqe 60

8. Shkresa e DPT-së, nr. 16929/1, datë 14.09.2012
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Masa 4.2

Të propozohen ndryshime në Kodin e Procedurës 
Tatimore, në aktet nënligjore, ose akte të tjera të 
DPT në zbatim të tyre, për të rritur në maksimum 
integritetin procedurave të inspektimit tatimor; 
të zhvillohen kapacitetet administrative për të 
përmirësuar procedurat e inspektimit tatimor

Institucioni 
përgjegjës

DPT

Koha e realizimit Qershor 2012

Statusi Zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Janë propozuar ndryshimet përkatëse në Kodin 
e Procedurave Tatimore.9

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
sanksionon me ligj integritetin e procedurave dhe forcimin e kapacitetit të 
inspektimeve.

Masa 4.3 Të miratohen dhe zbatohen propozimet

Institucioni 
përgjegjës

DPT

Koha e realizimit Dhjetor 2012

Statusi Zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Janë miratuar ndryshimet përkatëse në Kodin 
e Procedurave Tatimore.10 

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
krijon dhe siguron hapësirat e duhura ligjore për të rritur integritetin e 
procedurave tatimore.

Objektivi 5

Kryerja e përmirësimeve ligjore për të mundësuar 
ndjekjen e efektshme dhe ndëshkimin e shkeljeve të 
lidhura me taksat dhe tatimet; Miratimi i Kodit të Sjelljes 
për Taksimin e Biznesit

Ky objektiv duket më shumë si masë sesa objektiv. Përmirësimet legjislative 
janë masa që mundësojnë arritjen e objektivave, që në rastin konkret mund 
të ishte përmirësimi i disiplinës fiskale.

9. Ligj Nr. 62/2012, datë 24/5/2012. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 9 gusht 2012

10. Ligj Nr. 62/2012, datë 24/5/2012. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 9 gusht 2012.
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Masa 5.1

Të propozohen dhe të paraqiten nga Këshilli i 
Ministrave ndryshimet në Kodin Penal dhe/ose Ligjin 
e Procedurave Tatimore për të siguruar harmonizimin 
e dispozitave të shkeljeve dhe dënimeve në fushat 
e evazionit fiskal dhe shkeljeve të lidhura me 
korrupsionin dhe shpërdorimit të pushtetit dhe 
shkeljeve të lidhur me to nga Zyrtarët e Tatimeve

Institucioni 
përgjegjës

DPT, Ministria e Financave

Koha e realizimit Qershor 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: DPT nuk ka raportuar për ndonjë veprimtari që 
të tregojë se kjo masë ka filluar të zbatohet. Zbatimi i masës i është drejtuar 
Ministrisë së Financave.11

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
zbatimi i saj prek një nga parimet bazë të menaxhimit të sistemit buxhetor, 
si disiplina fiskale.

Masa 5.2 Të miratohen ndryshimet

Institucioni 
përgjegjës

DPT, Ministria e Financave, Këshilli i Ministrave, 
Kuvendi

Koha e realizimit Dhjetor  2012

Statusi E pazbatuar me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Afati për zbatimin e masës përfundon në muajin 
dhjetor 2012. Gjithsesi, deri tani nuk ka fakte të raportuara nga palët për 
zbatimin e kësaj mase.12

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
miratimi i saj do të kishte ndikuar më shumë në parandalimin e evazionit 
fiskal dhe korrupsionit.

3. Analiza e Zbatimit

Seksioni 1 

 Masat e parashikuara në planin e veprimeve për të arritur objektivat 
janë gjithsej 11, nga të cilat janë zbatuar në kohë 3 masa ose 27%, është 

11. Shkresa e DPT-së, 16929/1, datë 14.09.2012

12. Shkresa e DPT-së, nr. 16929/1, datë 14.09.2012
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zbatuara pjesërisht 1 masë ose 9%, janë të pazbatuara 6 masa ose 55% dhe 
1 masë ose 9% e totalit ka afat që përfundon në dhjetor 2012.

Seksioni 2

Masat e parashikuara në planin e veprimeve janë të përqendruara kryesisht 
në ngritjen e kapaciteteve, ku ka 8 masa ose 73% e tyre, ndërsa 3 masa ose 
27% e tyre synojnë rregullimet ligjore e nënligjore.

Nga vlerësimi i zbatimit të masave sipas kategorive rezulton si më poshtë:

Statusi
Kategoria

Ndërtim kapacitete Rregullatore Gjithsej

Masa gjithsej 8 3 11

Zbatuar në kohë (nr. dhe %) 2 25 5 62.5 1 12.5

E pazbatuar (nr. dhe %) 1 33.3 1 33.3 1 33.3

Me afat që vijon (nr. dhe %) 3 27.3 6 54.5 2 18.2

Analiza e masave sipas objektivave na jep këto të dhëna:

Fushat objektivat 
dhe masat

Adm. 
Tatimore

Obj. 1 Obj. 2 Obj. 3 Obj. 4 Obj. 5

Masa gjithsej 11 2 1 3 3 2

Zbatuar në kohë 3 1 0 0 2 0

    Përqindja 27 50 0 0 67 0

Zbatuar me vonesë 0 0 0 0 0 0

    Përqindja 0 0 0 0 0 0

Zbatuar pjesërisht 1 0 1 0 0 0

    Përqindja 9 0 100 0 0 0

E pazbatuar 6 1 0 3 1 1

    Përqindja 55 50 0 100 33 50

Me afat që vijon 1 0 0 0 0 1

    Përqindja 9 0 0 0 0 50

Një vlerësim i punës së institucioneve përgjegjëse nxjerr në pah se më 
dobët paraqiten Ministria e Financave dhe Këshilli i Ministrave, të cilat nga 
3 masa me natyrë rregullatore nuk kanë zbatuar asnjë. Po ashtu, edhe DPT 
ka punuar dobët në drejtim të zbatimit të masave të planit të veprimeve, ku 
vetëm 3 masa, ose 50 % e atyre që ishin në autoritetin e saj, janë zbatuar 
plotësisht dhe dy masa të tjera vlerësohet se janë zbatuar pjesërisht.
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Seksioni 3

Zbatimi ose mosZbatimi i masave është tërësisht përgjegjësi e institucioneve 
që përmendëm më lart dhe nuk evidentohet ndonjë faktor pengues i jashtëm 
që të ketë të bëjë me buxhetin, shumicën parlamentare , mungesën e 
ekspertizës apo asistencës së huaj, etj.

Seksioni 4

Masat e parashikuara pritej të kishin ndikim pozitiv në objektivat dhe 
madje disa prej tyre janë evidentuar tashmë. Raportimet e DPT-së për 
gjashtëmujorin e parë evidentojnë se ka një rritje të efikasitetit të hetimit 
duke referuar në prokurori 120 raste të dyshuara për vepra penale. Nga ana 
tjetër, janë kaluar në komisionin disiplinor 29 raste të zyrtareve tatimore për 
shkelje të rregullave të etikes dhe procedurave tatimore.13

13. Shkresa Nr. 16929, datë 14.09.2012
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admin i s trata doganore

1. Natyra e Planit të Veprimit 

Seksioni 1

Plani i veprimeve 
në fushën e reformave 
në administratën do-
ganore parashikon 
6 objektiva, që syn-
ojnë minimizimin e 
praktikave korruptive 
në-përmjet vlerësimit 
strategjik të kërcënim-
it nga korrupsioni si 
dhe përcaktimin e in-
strumenteve për të përmbushjen e këtyre objektiva, të tilla si rritja e transpar-
encës së shërbimeve, rritja e integritetit të personelit, përdorimi i teknikave 
bashkëkohore për hetimin e rasteve, etj.

Seksioni 2

Për realizimin e objektivave në këtë fushë janë parashikuar 18 masa, nga 
të cilat 5 masa ose 28% janë me karakter rregullator dhe 13 masa ose 72% 
synojnë ngritje kapacitetesh. 

Seksioni 3

Objektivat dhe masat e paraqitura në planin e veprimeve janë përgjithësisht 
të qartë dhe konkretë. Realizimi i masave mundëson arritjen e objektivave 
edhe pse në ndonjë rast, si, p.sh. objektivi 1, “Të bëhet vlerësimi strategjik 
i kërcënimit nga korrupsioni”, ka karakterin e një mase duke pasur parasysh 
se edhe formulimi i tij nuk është i qartë.

Afatet për realizimin e masave janë përcaktuar qartë dhe konkretë në 
pikëpamje të kohës së zbatimit dhe të objektivave. 

Për monitorimin e 18 masave të parashikuara në planin e veprimeve janë 
parashikuar 10 tregues sasiorë dhe 8 tregues cilësorë. Në të gjitha rastet 
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formulimi i treguesve përcakton qartë dhe saktë nivelin e zbatimit të masës 
dhe ndikimin e saj në arritjen e objektivit. 

Zbatimi i masave dhe objektivave të parashikuara në këtë fushë janë 
përgjithësisht përgjegjësi e Drejtorisë Përgjithshme të Doganave (DPD) dhe 
për 6 masa që kanë të bëjnë me paraqitjen dhe miratimin e akteve rregullatore 
institucionet përgjegjëse janë Ministria e Financave dhe Këshilli i Ministrave. 
Adresimi i këtyre masave është i saktë dhe përputhet me funksionet dhe 
përgjegjësitë e institucioneve në fjalë. Disa masa u drejtohen në ndonjë rast 
edhe njësive administrative vartëse të DPD, edhe pse mbeten përgjegjësi e 
drejtpërdrejtë e Drejtorisë së Përgjithshme.

Burimet e përcaktuara në planin e veprimeve për zbatimin e masave 
mbulohen nga Buxhetit të Shtetit dhe përputhen plotësisht me natyrën dhe 
funksionet e administratës doganore duke qenë se janë brenda kuadrit të 
detyrave të zakonshme të punës se tyre. Për dy masa që kanë të bëjnë 
me ngritjen e kapacitetit të qendrës së monitorimit është parashikuar edhe 
mbështetje dhe asistencë nga Projekti IPA 2008.

2. Zbatimi i masave

Objektivi 1 Të bëhet Vlerësimi Strategjik i Kërcënimit Anti-korrupsion 

Objektivi nuk është i formuluar qartë dhe nuk është i përshtatshëm. Ai 
duket më shumë si një masë konkrete. Po ashtu, ai nuk është përdorur në 
mënyrën e duhur dhe nuk ka kuptim. Termi “Kërcënimi Anti-korrupsion” 
duhet të zëvendësohet me “kërcënimit nga korrupsioni”.

Masa 1.1
Të realizohet Vlerësimi Strategjik i Kërcënimit nga 
Korrupsioni 

Institucioni 
përgjegjës

DPD

Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Sipas raportit të administratës doganore është 
duke u punuar për hartimin e dokumentit dhe procesi pritet të përfundojë deri 
në fund të vitit 2012. Administrata doganore ka kërkuar ndihmë edhe nga 
TAIEX (European Commission -Technical Assistance Information Exchange 
Instrument).1

1. Raporti i Monitotimit për 12 Prioritetet. Prioriteti 8, masa 46.1, faqe 38 .Komunikim me 
email i znj. Irma Tanku me Arben Karkini, Drejtor i Auditimit të Brendshëm në DPD, 7 shtator 
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Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
vlerësimi strategjik do të orientojë veprimtarinë e institucionit në luftën 
kundër korrupsionit.

Masa 1.2
Të formulohen dhe miratohen politikat/masat për të 
zbatuar rekomandimet e Vlerësimit

Institucioni 
përgjegjës

DPD

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Përmbushja e kësaj mase varet nga përfundimi 
i Vlerësimit Strategjik për Kërcënimin nga Korrupsioni.2

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
detajimi i masave dhe formulimi i politikave bën të mundur realizimin e 
strategjisë.

Masa 1.3 Të zbatohen politikat/masat

Institucioni 
përgjegjës

DPD dhe Ministria e Financave

Koha e realizimit Dhjetor  2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Zbatimi i masave është në vartësi të përfundimit 
të Vlerësimit Strategjik të Rrezikut nga Korrupsioni.3

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
kërkon në mënyrë të qartë zbatimin e atyre masave që lidhen me objektivin.

Objektivi 2
Të harmonizohen legjislacioni dhe procedurat për doganat 
me standardet

Objektivi është i qartë dhe i përshtatshëm dhe përmbushja e tij i kontribuon 
në tërësi në strategjinë e luftës kundër korrupsionit duke krijuar bazën e 
duhur ligjore.

2012

2. Po atz. f. 39

3. Po atz, f. 39
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Masa 2.1

Të propozohen ndryshimet për të siguruar 
harmonizimin, përfshirë vendosjen e operatorëve 
të autorizuar ekonomikë dhe të procedurave te 
thjeshtuara

Institucioni 
përgjegjës

DPD, Ministria e Financave

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Me mbështetjen e projektit të binjakëzimit IPA 
2008, është rishikuar legjislacioni ekzistues doganor dhe janë hartuar Kodi 
i ri Doganor dhe legjislacioni dytësor doganor. Përveç kësaj, janë përditësuar 
udhëzimet operative, janë hartuar udhëzimet dhe është zbatuar një projekt 
pilot i Operatorit Ekonomik të Autorizuar (OEA - AEO).4 Ndryshimet e 
propozuara janë dorëzuar në Ministrinë e Financave.5

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
ajo detajon dhe përcakton instrumentet për realizimin e objektivit.

Masa 2.2 T’i paraqiten Parlamentit ndryshimet e propozuara

Institucioni 
përgjegjës

Këshilli i Ministrave

Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Që nga gushti 2012, Projektligji për miratimin 
e Kodit të ri Doganor Shqiptar është ende në proces dhe nuk ka akoma një 
VKM për miratimin e tij.6

Ndonëse është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, 
masa nuk duhej të përfshihej në planin e veprimeve, sepse ajo është vetëm 
njëra nga fazat e procesit legjislativ.

4. (Anglisht: Authorized Economic Operator)

5. Raporti i monitorimit për 12 Prioritetet. Prioriteti 8, masa 47.1, faqe 39 .Komunikim me email 
i znj.Irma Tanku me Arben Karkini, Drejtor i Auditimit të Brendshëm në DPD http://www.
dogana.gov.al/index.php?mid=193&art=312&info=more, Delegacioni i BE-së në Shqiperi. 
Raporti përfundimtar i Projektit të Binjakëzimit IPA 2008, prill 2012, Raporti i monitorimit 
për 12 Prioritetet. Prioriteti 8, masa 47.1, faqe 39

6. http://www.km.gov.al/?fq=preprog/mbledhjeqeverie,http://www.km.gov.al/?fq=preprog/vk-
m&start=40, aksesuar më 02/09/2012
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Objektivi 3
Të përmirësohen/forcohen sistemet e inspektimeve në 
dogana për të zvogëluar mundësitë për korrupsion dhe 
për të ulur numrin e inspektimeve fizike

Objektivi është formuluar qartë dhe synon përmirësimin e vazhdueshëm të 
një sistemi të saktë inspektimi, i cili ka një rol të rëndësishëm në minimizimin 
e korrupsionit duke shmangur subjektivizmin. Gjithsesi, masat nuk janë të 
mjaftueshme për të realizuar objektivin.

Masa 3.1
Të rishikohen kriteret për përzgjedhjen e subjekteve 
për inspektim fizik

Institucioni 
përgjegjës

DPD

Koha e realizimit Çdo gjashtëmujor

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Bazuar në të dhënat e parashikuara për vitin 
2011 dhe gjashtë muajt e parë 2012, rishikimi i kritereve të përzgjedhjes 
kryhet të paktën një herë në muaj nga Komisioni i Menaxhimit të Riskut. 
Sipas udhëzimit të Drejtorit të Përgjithshëm, 34 kritere të reja janë shtuar 
dhe 51 janë modifikuar ose hequr gjatë periudhës janar-qershor 2012.7

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
synon krijimin e metodologjive për të rritur zbulueshmërinë e korrupsionit. 

Masa 3.2 Të rishikohen dhe zbatohen kriteret

Institucioni 
përgjegjës

DPD

Koha e realizimit Çdo gjashtëmujor

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Kriteret janë rishikuar çdo 6 muaj. Të dhënat 
për gjysmën e parë të vitit 2012 tregojnë se vetëm 10% e inspektimeve të 
përzgjedhura shkojnë në kontroll fizik (nëpërmjet kanalit të kuq). Objektivi 
për vitin 2012 është për të ulur numrin e kontrolleve fizike (kanal i kuq ) në 
12%.8

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizua objektivin, sepse ajo 
përcakton jo vetëm formulimin e kritereve por edhe zbatimin dhe rishikimin 
e vazhdueshëm të tyre.

7. Shkresa e DPD-së Nr. 13800, datë 5.09.2012

8. Ministria e Integrimit, Plan veprimi mbi trajtimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian për 
Shqipërinë, 21 mars 2012, http://www.mie.gov.al/previeëdoc.php?file_id=1921, aksesuar 
më 04.08.2012
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Objektivi 4
Të përmirësohet administrimi i burimeve njerëzore për t’i 
bërë doganierët më pak të cenueshëm ndaj korrupsionit

Ky objektiv i shoqëruar me masat përkatëse ka një synim të qartë që 
nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit të burimeve njerëzore të shmangen 
mundësitë për korrupsion.

Masa 4.1
Të propozohen ndryshimet ligjore për të vendosur 
rotacion të detyrueshëm për doganierët

Institucioni 
përgjegjës

DPD, Ministria e Financave

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Ky aktivitet është parashikuar të kryhet në 
Planin e Veprimit për trajtimin e rekomandimeve të opinionit të KE-së për 
Shqipërinë mars 2011 dhe Strategjinë e Parandalimit dhe Luftës kundër 
Korrupsionit dhe për një Qeverisje Transparente, me anë të një plani 3-vjeçar 
të veprimit (2011-2013) duke pasur të njëjtat afate. Ka një numër çështjesh 
që duhet të trajtohen para se të realizohen rotacionet e detyrueshme të do-
ganierëve, të tilla si transferimi në një rreth tjetër duke mbuluar shpenzimet 
përkatëse, mbajtja e tyre në të njëjtën kategori të punës në përputhje me 
Kodin e Punës, etj. Për shkak të këtyre çështjeve, rotacioni i detyrueshëm 
nuk është përfshirë në Kodin e ri Doganor,9 i hartuar me ndihmën e BE-së 
gjatë vitit 2011.10

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, për 
shkak se rotacioni është një instrument për të prishur mjedisin korruptiv të 
mundshëm të krijuar, por kjo mund të arrihet vetëm nëpërmjet ndryshimeve 
ligjore.

Masa 4.2 T’i paraqiten Parlamentit ndryshimet e propozuara

Institucioni 
përgjegjës

Këshilli i Ministrave

Koha e realizimit July 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Meqenëse ndryshimet nuk janë hartuar, ky 
aktivitet nuk është zbatuar.11

9. Ministria e Integrimit Raporti përfundimtar 12 prioritetet shqip.pdf faqe 60 aktiviteti 21.2

10. Arben Karkini, Drejtor i Auditimit të Brendshëm në DPD; Komunikim me email me znj Irma 
Tanku 9, 2012. Raporti i Monitorimit të 12 Prioriteteve Prioriteti 8 ,masa 49/1, faqe 40

11. Po aty.
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Masa është e qartë dhe e përshtatshme, por ajo mund dhe duhej të ishte 
pjesë e masës së mësipërme.

Masa 4.3
Të miratohet Plani i Integritetit për Administratën 
e Doganave, bazuar në përkthimin e modelit të 
Organizatës Botërore të Doganave

Institucioni 
përgjegjës

DPD

Koha e realizimit Mars 2011

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Administrata doganore ka hartuar Planin e 
Integritetit, i cili është miratuar me vendim të Drejtorit të Përgjithshëm. Kjo 
masë është zbatuar përpara dhe gjatë hartimit të planit të veprimit.12

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
çështjet që lidhen me integritetin e personelit janë pjesë e rëndësishme e 
luftës kundër korrupsionit.

Masa 4.4 Të zbatohet Plani i Integritetit

Institucioni 
përgjegjës

DPD

Koha e realizimit 2011-2012

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Rreth 10 pika ose më shumë se gjysma e 
veprimtarive të parashikuara në Planin e Integritetit janë zbatuar edhe pse 
afati për zbatimin e këtij plani vazhdon deri në fund të vitit 2012.13

Masa nuk është e formuluar qartë dhe duhej të ishte përqendruar në për-
caktimin e instrumenteve për zbatimin e saj. Sipas mënyrës së formulimit 
të saj, kjo masë ngjan më tepër më një slogan. Në se do të ishte formuluar 
qartë dhe saktë, zbatimi i saj do të ndikonte drejtpërdrejtë në objektivin, që 
është ulja e dukurive korruptive te doganierët, Nga ana tjetër, për këtë masë 
nuk janë përcaktuar treguesit e monitorimit.

Masa 4.5
Të caktohen fondet buxhetore për të formuar 
Akademinë e Trajnimit të Doganierëve, bazuar në 
Vendimin e Këshillit të Ministrave

12. Vendimi i Drejtorit të Përgjithshëm te Doganave, Nr. 13699/3, datë 3.11.2010

13. Komunikim me email me z.Arben Karkini, Drejtor i Auditimit të Brendshëm në DPD (email i 
datës 16.10.2012)
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Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Financave

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Numri i punonjësve, struktura organizative dhe 
buxheti i Akademisë së Trajnimeve janë përcaktuar edhe pse Akademia ende 
nuk ka filluar të funksionojë.14

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, 
sepse ajo krijon mundësitë që nëpërmjet krijimit të Akademisë së Trajnimit 
të mundësohet zbatimi i planit të integritetit, i cili ka ndikim në uljen e 
korrupsionit.

Masa 4.6 Të formohet Akademia e Trajnimit të Doganiereve

Institucioni 
përgjegjës

DPD

Koha e realizimit Dhjetor  2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Qeveria ka miratuar një vendim për miratimin 
e Akademisë së Trajnimit të Doganierëve, por kjo akademi nuk është ende 
funksionale.15

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
kjo masë trajton qartë përgjegjësitë për trajnimin, përfshi edhe atë për 
integritetin. Kjo masë mund të ishte, gjithsesi, pjesë e masës 1.7.

Masa 4.7 Të formulohet dhe zbatohet plani i trajnimit

Institucioni 
përgjegjës

DPD

Koha e realizimit Viti 2012

Statusi
E pazbatuar me afat që vazhdon deri në fund të vitit 
2012

Argumentimi për statusin: Bazuar në informacionin e marrë nga DPD 
nuk është plotësisht e qartë nëse është miratuar plani i trajnimit, pasi 

14. Raporti i progresit të KE për vitin 2012, faqe 63 kapitulli 29. Intervistë me Arben Karkini, 
Drejtor i Auditimit të Brendshëm në DPD (email i datës 16.10.2012)

15. Komunikim me email me z.Arben Karkini, Drejtor i Auditimit të Brendshëm në DPD (email 
i datës 16.10.2012) VKM Nr. 1264, datë 16.12.2009, “Qendrës së Trajnimit të Adminis-
tratës Tatimore dhe Doganore”, Gazeta Zyrtare Nr. 192, faqe 8488. http://80.78.70.231/pls/
kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:1264:16.12.2009
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me gjithë kërkesën tonë zyrtare nuk u paraqit një kopje e tillë, por është 
raportuar se departamenti i ri, që mbulon akcizën, ka kryer një numër i 
trajnimesh. Rreth 30 specialistë nga Drejtoria e Auditimit të Brendshëm 
kanë marrë pjesë në tre trajnime asistuar nga TAIEX duke mbuluar çështje 
të tilla si rregullorja e brendshme e drejtorisë, integriteti dhe lufta kundër 
korrupsionit në administratën doganore bazuar në praktikat më të mira të 
BE-së, konflikti i interesit dhe teknikat e veçanta të hetimit administrativ 
të rasteve të korrupsionit. Një tjetër seminar është planifikuar për muajt e 
ardhshëm. Akademia e Trajnimit të Doganave është institucioni përgjegjës 
për përgatitjen dhe zbatimin e planit të trajnimit.16

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të përmbushur objektivin, 
sepse krijon mundësi për edukimin e doganierëve në mënyrë sistematike 
mbi bazën e një programi të përzgjedhur dhe të miratuar nga titullari i 
institucionit.

Objektivi 5
Të ngrihet sistemi për të monitoruar me efektivitet 
doganierët gjatë detyrës

Formulimi i këtij objektivi është plotësisht në përputhje me standardet dhe 
praktikat më të mira për të luftuar korrupsionin. Krijimi i këtij sistemi pritet 
të ketë një ndikim pozitiv në pakësimin e korrupsionit në dogana.

Masa 5.1
Të instalohen të kamerat e sistemit në të gjitha zyrat 
doganore

Institucioni 
përgjegjës

DPD me asistencën e IPA-s

Koha e realizimit Dhjetor  2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Deri në mars 2012, kamerat janë instaluar dhe 
testuar në Qendrën e Kontrollit në DPD dhe në të gjitha pikat doganore. Që 
nga muaji shtator, kamerat kanë qenë të instaluara në të gjitha pikat doganore 
dhe sistemi i monitorimit është ngritur dhe ka filluar të funksionojë. 17

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
është zgjedhur një mekanizëm konkret, i cili do të mundësojë realizimin e 
objektivit që synon transparencën e procedurave doganore dhe minimizimin 
e korrupsionit.

16. Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, Nr. prot. 13699, datë 3.11.2010

17. Ministria e Integrimit, Raport mbi Zbatimin e Planit të Veprimit për trajtimin e rekomandimeve 
të Komisionit Evropian për Shqipërinë, prill 2012, faqe 36, http://mie.gov.al/previewdoc.
php?file_id=1965, accessed on May 30, 2012, Arben Karkini, Drejto i Auditimit të Brend-
shëm; Komunikim me email me znj. Irma Tanku , 7 shtator 2012
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Masa 5.2 Të formohet qendra operative e monitorimit

Institucioni 
përgjegjës

DPD

Koha e realizimit Dhjetor  2011

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: “Përfundimi i këtij aktiviteti është bërë i 
mundur nëpërmjet një kontrate për furnizim nga projekti IPA 2008. Drejtuesi 
i Projektit i Delegacionit të BE, raporton se projekti është përfunduar dhe 
sistemi është në vend dhe funksional.18 Drejtoria e Analizës së Riskut dhe 
Monitorimit është krijuar në gusht të vitit 2012. Rezultatet e para janë pesë 
raste të zbuluara dhe dërguara në Komisionin Disiplinor, i cili ka marrë masa 
disiplinore për 15 punonjës. Njësia për Monitorimin dhe Kontrollin online në 
të gjitha pikat doganore ndërhyn gjatë procedurave të kontrollit me rrezik të 
lartë dhe rasteve të dyshuara.”19

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
kjo është masë plotësuese pa të cilën nuk do të kishte një funksionim efikas 
të instrumenteve të përdorura në masat e tjera.

Objektivi 6
Të rritet transparenca dhe ndërgjegjësimi publik i 
procedurave doganore dhe kanaleve të ankesave

Objektivi është formuluar qartë dhe bazohet mbi parimet e qeverisjes së 
mirë, që lidhen me transparencën e veprimtarisë së institucioneve publike 
dhe krijimin e mundësive për pjesëmarrjen e publikut.

Masa 6.1
Të vendosen në internet të gjitha ligjet dhe 
procedurat doganore

Institucioni 
përgjegjës

DPD

Koha e realizimit Dhjetor  2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Të gjitha ligjet të lidhura me procedurat dhe 
legjislacioni sekondar, konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare bilaterale 
doganore, mund të aksesohen në internet në adresën http://www.dogana.
gov.al/.20 
18. Raporti i monitorimit për adresimin e 12 prioriteteve. Prioriteti 8 masa 50.2 faqe 42

19. DPD, Informacion për OFSA, kopje e marrë në 10,09.2012

20. Nomenklatura e mallrave 2011-2012, www.dogana.gov.al/doc/Nk2012.pdf ;  harta e orig-
jinës, http://www.dogana.gov.al/index.php?mid=9&art=20&info=more; Marrëveshjet dyp-
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Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin dhe i 
mundëson publikut dhe palëve të interesuara të informohen për detyrimet 
ligjore në lidhje me procedurat doganore dhe do t’i ndërgjegjësojë ata me 
qëllim që të shmangin viktimizimin e tyre nga korrupsioni.

Masa 6.1

Të shpërndahet informacioni në linja telefonike 
falas dhe adresën e-mail për ankesa/ njoftimet (flete 
palosje, udhëzime, ndryshime ligjore, orientime për 
procedurat, buletine për arritjet)

Institucioni 
përgjegjës

Koha e realizimit

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Siç është raportuar, kjo masë është zbatuar në 
kohën kur u hartua plani i veprimit për strategjinë anti-korrupsion. Një linjë 
falas, një linjë fikse telefonike, një adrese e-mail: antikorrupsion@dogana.
gov dhe një formular denoncimi janë vënë në dispozicion për publikun për 
të denoncuar rastet e korrupsionit që lidhen me doganat. Gjatë vitit 2012, 
janë shpërndarë fletëpalosje dhe postera për mënyrën e denoncimit të 
korrupsionit. këto materiale informuese janë vendosur në çdo pikë doganore. 
Informacioni mbi ligjet dhe procedurat është duke u përditësuar. Si rezultat, 
është raportuar se gjatë këtij viti janë bërë 12 denoncime në prokurori dhe 8 
raste janë dërguar në Komisionin Disiplinor për masa administrative.21

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, 
sepse zgjeron aksesin dhe mundësinë e publikut për të denoncuar rastet e 
korrupsionit.

3. Analiza e Zbatimit 

Seksioni 1

Numri i masave të parashikuara në fushën “Administrata Doganore” është 
gjithsej 18. Nga ky numër janë realizuar në kohë 8 masa ose 45%; është 
realizuar me vonesë 1 masë ose 5.5%, nuk janë realizuar 8 masa ose 44.4% 
dhe për një masë ose 5.5% zbatimi është në vijim. 

alëshe http://www.dogana.gov.al/index.php?mid=5&art=146&info=more; Ligji i akcizës, 
http://www.dogana.gov.al/doc/ligj%20nr%20%2061%20dt%20%2024%205%202012.
pdf; Projektligji i ri i Kodit Doganor, http://www.dogana.gov.al/doc/Draft%20Customs%20
Code_IPA%202008.pdf

21. Ministria e Integrimit: Plani i veprimit për adresimin e 12 prioriteteve te KE faqe 126 ww.mie.
gov.al/previewdoc.php aksesuar më 13.10.2012
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Seksioni 2

Plani i veprimeve në fushën “Administrata doganore” është përqendruar 
kryesisht në ngritjen e kapaciteteve. Nga 18 masa të parashikuara 13 
prej tyre ose 72% janë me karakter ngritje kapaciteti dhe 5 ose 28% kanë 
karakter rregullator. Një vlerësim i zbatimit të masave nxjerr në pah se nga 
13 masa me karakter ngritje kapacitetesh të parashikuara 6 prej tyre ose 
46% janë realizuar në kohë, një masë është realizuar me vonesë, ndërsa 6 
masa rezultojnë të parealizuara. Në masat me karakter rregullator nga 5 që 
ishin parashikuar gjithsej në planin e veprimeve rezulton se dy janë zbatuar 
në kohë, dy nuk janë zbatuar dhe zbatimi i një mase është duke vazhduar.
Duke vlerësuar peshën specifike të masave të parealizuara rezulton se më keq 
është punuar me zbatimin e masave me karakter rregullator, ku nga 5 masa 
të parashikuara janë të pazbatuara dy prej tyre ose 40% e totalit, ndërsa një 
masë është në vijim të zbatimit dhe nuk ka përfunduar afati. Nga shqyrtimi 
i ecurisë së zbatimit të masave sipas objektivave rezulton se në objektivin 
1 “Të bëhet vlerësimi strategjik i kërcënimit nga korrupsioni” nga 3 masa 
të parashikuara nuk është realizuar asnjëra prej tyre. Po kështu, jo mirë 
është punuar edhe në objektivin 4 “Të përmirësohet administrimi i burimeve 
njerëzore për t’i bërë doganierët më pak të cenueshëm nga korrupsioni” ku 
nga 7 masa të parashikuara janë pazbatuar 3 masa ose 43% e tyre dhe 
një masë është realizuar pjesërisht. Vlerësohet se është punuar mirë në 
objektivin 3 “Të përmirësohen/ forcohen sistemet e inspektimeve në dogana” 
dhe objektivi 6 “Të rritet transparenca dhe ndërgjegjësimi i publikut” ku të 
2 masat e parashikuara për objektivat janë realizuar në kohë dhe plotësisht.

Ecuria e zbatimit të masave sipas objektivave paraqitet si më poshtë:

Fushat objektivat 
dhe masat

Objektivi 
1

Objektivi 
2

Objektivi 
3

Objektivi 
4

Objektivi 
5

Objektivi 
6

Masa gjithsej 3 2 2 7 2 2

Zbatuar në kohë 0 1 2 2 1 2

    Përqindja 0 50 100 29 50 100

Zbatuar me vonesë 0 0 0 0 1 0

    Përqindja 0 0 0 0 50 0

Zbatuar pjesërisht 0 0 0 1 0 0

    Përqindja 0 0 0 14 0 0

E pazbatuar 3 1 0 3 0 0

    Përqindja 100 50 0 43 0 0

Me afat që vijon 0 0 0 1 0 0

    Përqindja 0 0 0 14 0 0
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Përgjithësisht masat e parashikuara në plani i veprimeve janë përgjegjësi 
e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, ndaj realizimet ashtu edhe 
dështimet e përmendura më sipër janë të lidhura me këtë institucion. Por e 
vlerësuar më në detaje vërehet se masat që lidhen me Këshillin e Ministrave 
dhe Ministrinë e Financave përgjithësisht nuk janë zbatuar ose janë zbatuar 
pjesërisht. Kështu nga 5 masa që lidhen me këto institucione, një masë 
është zbatuar, një është zbatuar pjesërisht dhe tre rezultojnë të pazbatuara. 
Masat e adresuara drejtpërdrejt për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave 
janë 13, nga të cilat 7 janë zbatuar në kohë, një është zbatuar me vonesë 
dhe 5 masa rezultojnë të pazbatuara.

Seksioni 3
Nga analiza e faktorëve që kanë ndikuar në mosrealizimin e masave të 

parashikuara në plani i veprimeve konstatohet se disa prej tyre, veçanërisht 
ato që kanë të bëjnë me objektivin 1 “Vlerësimi strategjik i kërcënimit nga 
korrupsioni”, nuk janë zbatuar për mungesë kapacitetesh. Meqenëse zbatimi 
i kësaj mase kërkon një nivel të lartë ekspertize dhe në kushtet e mungesës 
së kësaj ekspertize, DPD ka kërkuar mbështetjen e ekspertëve të huaj me 
anë të projekteve të financuar nga TAIEX. Disa masa të tjera që lidhen me 
objektivin 4 dhe që ka të bëjë me përmirësimin e menaxhimit të burimeve 
njerëzore në dogana rezulton me mosrealizime të theksuara, për shkak se 
masat e parashikuara kanë evidentuar një seri problemesh juridike që kanë 
të bëjnë me statusin aktual të doganierëve, mbulimin e shpenzimeve të 
transferimit, ruajtja e kategorive personale, etj. Disa masa, veçanërisht ato 
me karakter rregullator, nuk janë realizuar edhe si rrjedhojë e angazhimit 
të pamjaftueshëm të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Financave. 
Objektivat të tjerë që kanë qenë në përgjegjësinë dhe kapacitetet e DPD kanë 
njohur realizime të mira, si objektivi 2, 3, etj.

Seksioni 4
Lidhur me masat e realizuara, mendohet se disa prej tyre kanë pasur 

ndikime pozitive. Veçanërisht mund të thuhet me siguri se disa masa si 
ato që kanë të bëjnë me rritjen e transparencës së procedurave doganore, 
krijimin e aksesit të palëve të interesuara për ndërgjegjësimin e procedurave 
doganore si dhe vendosja e instrumenteve monitoruese apo përmirësimi i 
procedurave të inspektimit me anë të përzgjedhjes, kanë patur dhe pritet 
të kenë një ndikim pozitiv të sigurtë. Çështja është që DPD duhet të krijojë 
mundësinë për të matur këto ndikime nëpërmjet vendosjes së një sistemi 
treguesish të cilët duhet të publikohen periodikisht.
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reforma në s i s t em in e 
Prokur im i t  PubL ik

1.  Natyra e planit të veprimit në fushën “Reforma 
në Sistemin e Prokurimit Publik”

Seksioni 1

Në Planin e Veprimit 
të “Strategjisë Ndër-
-sektoriale për Pa-
randalimin e Luftën 
kundër Korrupsionit 
dhe për një Qeverisje 
Transparente 2008-
2013” për fushën 
“Reforma në Sistemin 
e Prokurimit Publik” 
janë parashikuar 7 
(shtatë) objektiva. 
Reformat në këtë fushë përqendrohen kryesisht në transparencën e procesit të 
prokurimit publik, rritjen e aksesit për publikun dhe autoritetet kontraktuese, 
përmirësimin e sistemit të ankimimit si dhe në ndryshimet legjislative në 
kuadër të përafrimit të legjislacionit të prokurimit me acquis communitaire.

Seksioni 2

Masat e parashikuara në Planin e Veprimit në këtë fushë kanë kryesisht 
natyrë rregullatore dhe konkretisht nga 18 masa në total, 10 prej tyre (ose 
55.5%) janë me natyrë rregullatore; 2 masa (ose 11%) synojnë ngritje 
kapacitetesh, si dhe 6 masa (ose 33.5%) fokusohen në përmirësime cilësore. 

Seksioni 3
Objektivat dhe masat e parashikuara  në fushën “Reforma në Sistemin 
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e Prokurimit Publik” janë të përshtatshme dhe në përputhje me qasjen 
dhe përparësitë që përshkojnë strategjinë.

Formulimi i objektivave dhe masave të parashikuara në planin e veprimit 
për fushën “Reforma në Sistemin e Prokurimit Publik” konstatohet se 
përgjithësisht nuk është i qartë dhe konkret. Paqartësi konstatohet në 
formulimin e objektivit 3, 4,1 dhe 5, po të kemi parasysh se këto objektiva 
janë formuluar më shumë në trajtën e një mase apo veprimi konkret, që 
duhet të ndërmerret sesa si një rezultat konkret që synohet të arrihet. 
Paqartësi evidentohet edhe në formulimin e një sërë masash.2

Në analizë të formulimit të masave të kësaj fushe, konstatohet gjithashtu 
se veprime të caktuara në kuadër të një procesi legjislativ apo përmirësimi 
cilësor të punës së Agjencisë së Prokurimit Publik janë parashikuar si 
masa, edhe pse do të ishte më saktë bashkimi i këtyre proceseve në një 
masë të vetme me natyre rregullatore apo përmirësim cilësor.3

Afatet e masave  në fushën “Reforma në Sistemin e Prokurimit Publik” 
nuk janë përcaktuar në mënyrë të përshtatshme, sepse në të shumtën 
e rasteve nuk janë konkrete, por jepet vetëm viti ose afati përfundimtar 
edhe pse pse afate konkrete janë parashikuar vetëm për disa masa të 
tjera.

Treguesit e monitorimit konstatohet se nuk janë të përshtatshëm në 
raport me masat (rregullatore, ngritje kapacitetesh, përmirësime cilësore) 
si dhe objektivat e parashikuara në këtë fushë, pasi në shumë raste 
treguesit e monitorimit janë të njëjtë me vetë përmbajtjen e tekstit të 
masës. 4

Institucioneve përgjegjëse për zbatimin e masave janë përcaktuar qartë 
duke qenë se identifikimi i tyre është bërë jo vetëm në nivel institucioni 
përgjegjës, që është Agjencia e Prokurimit Publik, por edhe në nivel të 
strukturave të tjera, të cilat kanë marrë angazhime në kuadër të planit të 
veprimit, si Projekti i Binjakëzimit të BE-së. 

Në lidhje me  planifikimin e burimeve për masat e parashikuara në 
këtë fushë konstatohet ato nuk kanë kosto, pra nuk kërkojnë burime për 
zbatim.

1. Objektivi 3: Ndryshimet legjislative dhe rregullat/masat e tjera për të rritur qëndresën e pro-
cesit të prokurimit publik ndaj korrupsionit dhe konflikteve të interesit;

2. Formulimi i Masës 1.1; Masës 1.2; Masës 1.3; si dhe Masës 2.1 nuk është mjaftueshëm 
i qartë, pasi nuk saktësohen çështjet konkrete, të cilat duhet të jenë objekt i propozimeve/
ndryshimeve apo miratimeve. Po kështu, formulimi i masës 5.1 është i tillë që nuk nënkupton 
kryerjen e ndonjë veprimi.

3. Masat 1.1-1.3, si dhe Masat 3.1-3.4

4. Masa 2.1; Masat 3.1-3.4;Masa 4.1
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2. Zbatimi i masave

Objektivi 1
Të rritet sasia e informacionit të vendosur në faqen 
zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe 
përparësitë që përshkojnë Strategjinë, e cila parashikon reformimin e sistemit 
të prokurimit publik nëpërmjet konsolidimit të ndjeshëm dhe maksimal të 
transparencës si një mjet të rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit.

Masa 1.1
Të bëhen propozimet nga Projekti i Binjakëzimit i 
BE-së

Institucioni 
përgjegjës

Projekti i Binjakëzimit i BE-së

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E zbatuar  

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, sepse 
Projekti i Binjakëzimit të BE-së ka bërë propozimet përkatëse si dhe Agjencia 
e Prokurimit Publik ka vlerësuar dhe analizuar propozimet e dhëna në raport 
nga ekspertët e këtij projekti.5 Në të njëjtën kohë, vlerësohet se niveli i 
informacionit në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik6 është shumë 
i lartë dhe Agjencia e Prokurimit Publik nuk e ka parë të nevojshme marrjen 
e masave apo veprimeve të mëtejshme.7 Megjithatë, nuk ka informacion mbi 
propozimet konkrete në kuadër të këtij projekti.

Masa 1.1 është e përshtatshme për arritjen e objektivit, sepse parashikon 
kryerjen e veprimeve që kanë të bëjnë me rritjen e transparencës së procesit 
të prokurimit publik. Po ashtu, vlerësohet se masa nuk është formuluar 
mjaftueshmërisht qartë, pasi nuk saktëson çështjet konkrete që duhet të 
jenë objekt i këtyre propozimeve.

Masa 1.2
Të zhvillohen propozimet nga Agjencia e Prokurimit 
Publik

Institucioni 
përgjegjës

Agjencia e Prokurimit Publik

Koha e realizimit July-shtator 2011

Statusi E zbatuar  

5. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Agjencia e Prokurimit Publik”.

6. www.app.gov.al

7. Reida Shahollari, Agjencia e Prokurimit Publik, intervistë datë 01.08.2012.
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Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, pasi Agjencia 
e Prokurimit Publik i ka pasur tashmë të zhvilluara propozimet e dhëna në 
raport nga ekspertët e projektit në kuadër të funksionalitetit të faqes së saj 
zyrtare të internetit dhe informacionit të përfshirë në të.8

Referoju komentit të masës 1.1.

Masa 1.2 Zbatimi i propozimeve

Institucioni 
përgjegjës

Agjencia e Prokurimit Publik

Koha e realizimit Në progres

Statusi E zbatuar  

Argumentimi për statusin: Lutemi referojuni komentit të masës 1.2.

Lutemi referojuni komentit të masës 1.1

Objektivi 2
Të kryhet përafrimi i mëtejshëm i legjislacionit për 
prokurimin me Acquis të BE-së.

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe 
përparësitë që përshkojnë Strategjinë, e cila parashikon konsolidimin e 
sistemit të prokurimit publik në përputhje me standardet evropiane si një 
mjet të rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit.

Masa 2.1
Të propozohen dhe t’i paraqiten Këshillit të 
Ministrave ndryshimet në Ligjin “Për Prokurimin 
Publik”

Institucioni 
përgjegjës

Agjencia e Prokurimit Publik

Koha e realizimit 3-mujori i parë i vitit 2012

Statusi E zbatuar  

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, sepse 
Agjencia e Prokurimit Publik ka hartuar projektligjin: “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ‘Për Prokurimin Publik’”. 
Teksti i projektligjit është i hapur për konsultim në faqen zyrtare të internetit 
të Agjencisë së Prokurimit Publik.9

Masa 2.1 është e përshtatshme për arritjen e objektivit, duke qenë se 
parashikon reformimin e legjislacionit të prokurimit publik në kuadër të 
përafrimit me acquis communitaire, por në të njëjtën kohë vlerësohet se 
8. Po aty.

9. Projektligji https://www.app.gov.al/ep/DF_DocumentViewer.aspx?id=0419557b-bc83-4402-
b8bf-4d614bfa29e0, aksesuar në datën 25.09.2012
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formulimi i saj nuk është mjaftueshmërisht i qartë, pasi nuk saktëson çështjet 
konkrete që duhet të jenë objekt ndryshimi.

Objektivi 3
Ndryshimet legjislative dhe rregullat/masat e tjera për 
të rritur qëndresën e procesit të prokurimit publik ndaj 
korrupsionit dhe konflikteve të interesit

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe përparësitë 
që përshkojnë Strategjinë, e cila parashikon promovimin e standardeve etike 
si dhe shmangien e konfliktit të interesit në procesin prokurimit publik si një 
mjet të rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit. Megjithatë, formulimi 
i tij është më shumë në kontekstin e një mase apo veprimi konkret për t’u 
ndërmarrë sesa një rezultat konkret për t’u arrirë.

Masa 3.1
Të bëhen propozimet nga Projekti i Binjakëzimit i 
BE-së për ndryshimet legjislative dhe masa / rregulla 
të tjera

Institucioni 
përgjegjës

Projekti i Binjakëzimit i BE-së

Koha e realizimit Mars 2011

Statusi E zbatuar  

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, sepse 
Projekti i Binjakëzimit të BE-së ka bërë propozimet përkatëse si dhe Agjencia 
e Prokurimit Publik ka vlerësuar dhe analizuar propozimet e dhëna në 
raport nga ekspertët e këtij projekti.10 Megjithatë, nuk ka informacion mbi 
propozimet konkrete të kuadër të këtij projekti.

Masa 3.1 është e përshtatshme për arritjen e objektivit, sepse parashikon 
hartimin e propozimeve në kuadër të ndryshimeve legjislative me qëllim 
shmangien e konfliktit të interesave. Gjithsesi, vlerësohet se masa nuk është 
formuluar aq qartë, sepse nuk përcakton çështjet konkrete që duhet të jenë 
objekt i këtyre propozimeve.

Masa 3.2 Agjencia e Prokurimit Publik harton propozimet

Institucioni 
përgjegjës

Agjencia e Prokurimit Publik

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar  

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, sepse 
Agjencisë së Prokurimit Publik në projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime 
10. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 

të realizimit të masave anti-korrupsion nga Agjencia e Prokurimit Publik”.
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në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ‘Për Prokurimin Publik’”,11 parashikon 
të disiplinojë dhe çështje që lidhen me konfliktin e interesit dhe praktikat 
korruptive.12

Masa 3.2 është e përshtatshme për arritjen e objektivit, pasi parashikon 
hartimin e propozimeve në kuadër të ndryshimeve ligjore me qëllim 
shmangien e konfliktit të interesave. Nga ana tjetër, masa nuk është formuluar 
aq qartë, sepse nuk përcakton çështjet konkrete që duhet të jenë objekt i 
këtyre propozimeve.

Masa 3.3 Të miratohen propozimet

Institucioni 
përgjegjës

Agjencia e Prokurimit Publik, Këshilli i Ministrave,  
Kuvendi i Shqipërisë

Koha e realizimit 2011

Statusi E pazbatuar  

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e pazbatuar, sepse, 
deri në momentin e përfundimit të këtij monitorimi, Këshilli i Ministrave 
nuk ka dërguar për miratim në Kuvendin e Shqipërisë projektligjin “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ‘Për Prokurimin 
Publik’”.

Masa 3.3 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, sepse parashikon në mënyrë të drejtpërdrejtë miratimin e 
ndryshimeve legjislative me qëllim shmangien e konfliktit të interesave.

Masa 3.4
Të zbatohen ndryshimet legjislative të miratuara dhe 
masat e tjera

Institucioni 
përgjegjës

Agjencia e Prokurimit Publik

Koha e realizimit 2011

Statusi E pazbatuar  

Argumentimi për statusin: Realizimi i kësaj mase është i lidhur me 
realizimin e masës paraardhëse (masa 3.3). Në këtë këndvështrim, edhe kjo 
masë është e pazbatuar.

Lutemi referojuni komentit të masës 3.3.

11. Në nenin 26 “Veprimet korruptive dhe konflikti i interesave” pas pikës 2 shtohet pika 3 me 
këtë përmbajtje: “3. Në rast se në momentin e hapjes së ofertave, evidentohet se një ose disa 
prej operatorëve ekonomikë ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit më një ose disa prej 
zyrtareve te caktuar për vlerësimin e ofertave, dhe kjo situatë konflikti nuk mund të evidento-
hej para këtij momenti, atëherë duhet të zëvendësohet zyrtari/zyrtaret në fjalë dhe më pas të 
vazhdojë procesi i prokurimit.”

12. Reida Shahollari, Agjencia e Prokurimit Publik, intervistë datë 01.08.2012
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Objektivi 4
Të caktohen pikat e kontaktit anti-korrupsion në çdo njësi 
rajonale dhe në nivel qendror

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe 
përparësitë që përshkojnë Strategjinë, që përfshin si mjet të rëndësishëm 
për parandalimin e korrupsionit zhvillimin dhe fuqizimin e mekanizmave të 
përgjegjësisë institucionale për të dalluar, parandaluar e dënuar praktikat 
korruptive si dhe në të njëjtën kohë institucionalizimin e trajnimit periodik në 
të gjitha strukturat publike përkatëse. Gjithsesi, ky objektiv është formuluar 
më shumë si një masë apo veprim konkret për t’u ndërmarrë sesa një rezultat 
konkret që synohet të arrihet.

Masa 4.1

Të krijohen njësitë rajonale trajnuese në prefektura 
e qarqe dhe në nivel qendror dhe të përcaktohen 
personat për të shërbyer si pika kontakti anti-
korrupsion në këto njësi

Institucioni 
përgjegjës

Agjencia e Prokurimit Publik

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E zbatuar  

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar, sepse 
Agjencia e Prokurimit Publik në bashkëpunim me projektin e binjakëzimit IPA 
2008 ka informuar zyrtarisht çdo prefekturë mbi qëllimin e krijimit të njësive 
trajnuese rajonale. Pas krijimit të këtyre strukturave, Agjencia  dhe Projekti 
kanë trajnuar 3 individë për çdo prefekturë për çështjet e anti-korrupsionit në 
fushën e prokurimin publik.13

Masa 4.1 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit duke pasur parasysh se parashikon ngritjen e strukturave anti-
korrupsion në nivel qendror si dhe trajnimin e tyre.

Objektivi 5
Të hartohet dhe miratohet Kodi i Sjelljes i Prokurimit 
Publik

Objektivi nuk është formuluar qartë dhe përbën në vetvete një masë 
dhe jo një objektiv. Objektivi mund të ishte formuluar kështu: “Rritja 
e integritetit të zyrtarëve publikë dhe të autoriteteve kontraktuese në 
procesin e prokurimit publik”.

Masa 5.1
Të hartohet Kodi i Sjelljes për Zyrtarët e Prokurimit 
Publik

13. Reida Shahollari, Agjencia e Prokurimit Publik, intervistë datë 01.08.2012
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Institucioni 
përgjegjës

Projekti i binjakëzimit të BE

Koha e realizimit Mars 2011

Statusi E pazbatuar  

Argumentimi për statusin: Nuk ka raportime për ndonjë aktivitet të kryer 
lidhur me zbatimin e kësaj mase.14

Masa nuk është e qartë. Formulimi i saj nuk tregon ndonjë veprim që 
duhet kryer. Një formulim më i përshtatshëm do të ishte: Të hartohet  dhe 
miratohet Kodi i Sjelljes për zyrtarët publikë. Mendoj se edhe përgjegjësia 
për zbatimin e saj nuk është përcaktuar drejtë. Ajo duhej t’i ishte drejtuar 
partnerit shqiptar të binjakëzimit që në këtë rast është Agjencia e Prokurimit 
Publik.

Masa 5.2 Të miratohet Kodi i Sjelljes

Institucioni 
përgjegjës

Agjencia e Prokurimit Publik

Koha e realizimit Tremujori i parë i 2012

Statusi E pazbatuar  

Argumentimi për statusin: Nuk ka raportime për ndonjë veprimtari lidhur 
me zbatimin e kësaj mase.

Kjo masë nuk ka nevojë të jetë masë më vete. Ajo mund të ishte pjese e 
masës 5.1 pa qenë nevoja të ndahej në disa masa.

Masa 5.3 Të zhvillohet trajnimi mbi Kodin e Sjelljes

Institucioni 
përgjegjës

Agjencia e Prokurimit Publik

Koha e realizimit Brenda tre muajve nga miratimi i Kodit

Statusi E pazbatuar  

Argumentimi për statusin: Nuk ka raporte që të informojnë për ndonjë 
veprimtari në lidhje me zbatimin e kësaj mase. 

Masa është e papërshtatshme për të realizuar objektivin, sepse ajo nuk 
përcakton qartë kategoritë e zyrtarëve dhe të autoriteteve kontraktore që duhet 
të trajnohen në lidhje me këtë kod. Gjithsesi, duke pasur parasysh grupin e 
synuar masa duket se është e përshtatshme, sepse synon të ndërgjegjësojë 
zyrtarët dhe autoritetet kontraktorë për njohjen e rregullave të etikës si dhe 
për pasojat që rrjedhin nga mosrespektimi dhe moszbatimi i tyre.

14. Nuk ka asnjë trajnim të publikuar në faqen zyrtare përkatëse dhe në rubrikën e trajnimeve. 
https://www.app.gov.al/ep/Training.aspx aksesuar me 2.11.2012
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Objektivi 6
Të përmirësohet sistemi i ankesave në lidhje me 
prokurimin

Objektivi është i formuluar qartë dhe synon rritjen e aksesit të operatorëve 
dhe autoriteteve kontraktuese si dhe vendosjen e sundimit të ligjit dhe uljen 
e korrupsionit në këtë proces.

Masa 6.1
Të bëhen propozime nga Projekti i Binjakëzimit i BE-
së për përmirësime në sistemin e ankesave 

Institucioni 
përgjegjës

Projekti i binjakëzimit të BE

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E pazbatuar  

Argumentimi për statusin: Në faqen zyrtare të Komisionit të Prokurimit 
Publik janë publikuar procedurat e ankimit, formularët përkatës si dhe 
vendimet e Komisionit të Prokurimit publik.15 Gjithsesi, ky komision nuk 
raporton nëse të mësipërmet janë rrjedhojë e propozimeve të bëra nga 
projekti i binjakëzimit. 

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të realizuar objektivin, sepse 
parashikon procedura ligjore të mbështetura nga ekspertiza e huaj në lidhje me 
procesin e ankimit. Masa, gjithsesi, nuk është e adresuar saktë. Institucioni 
përgjegjës duhej të ishte përcaktuar Komisioni i Prokurimit Publik.

Masa 6.2
Komisioni i Prokurimit Publik, nëpërmjet APP-së, 
propozon ndryshime legjislative të veçanta ose 
ndryshime të tjera në sistemin e ankesave

Institucioni 
përgjegjës

Komisioni i Prokurimeve Publike dhe APP 

Koha e realizimit Viti 2012

Statusi E pazbatuar me afat që vazhdon

Argumentimi për statusin: Afati për zbatimin e kësaj mase vazhdon deri 
në fund të vitit. Nuk ka informacion dhe as raportime nga institucioni për 
ecurinë e zbatimit të masës në këtë fazë. Disa ndryshime janë hartuar nën 
projektin IPA 2008 “Mbështetje për forcimin e Prokurimit Publik Shqiptar, 
Koncesioneve dhe Sistemit të Ankandeve publike”. Projektligji është vënë në 
dispozicion për konsultim në portalin e internetit të APP-së. Drafti final pritet 
të paraqitet në Këshillin e Ministrave në shtator/tetor 2012.16 Deri në fund 

15. http://www.kpp.gov.al/ppadv/Complaints_Registry.aspx, Aksesuar me 2.11.2012

16. Reida Shahollari, Drejtore e Drejtorisë Juridike të Monitorimit në APP. Intervista në datën 30 
July 2012
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të muajit tetor nuk është paraqitur asnjë draft në Këshillin e Ministrave.17

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të përmbushur objektivin, 
sepse parashikon shqyrtimin e propozimeve të projektit të hartuar nga një 
institucion si KPP, i cili ka mandatin të dërgojë propozimet në Këshillin e 
Ministrave.

Masa 6.3
Të miratohen dhe zbatohen ndryshimet e propozuara 
(në masën 6.2)

Institucioni 
përgjegjës

Komisioni i Prokurimeve Publike dhe Këshilli i 
Ministrave 

Koha e realizimit Viti 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Afati për zbatimin e kësaj mase vazhdon deri 
në fund të vitit. Nuk ka informacion dhe as raportime nga institucioni për 
ecurinë e zbatimit të masës në këtë fazë.

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për të përmbushur objektivin, 
sepse i është drejtuar një institucioni kompetent si Këshilli i Ministrave për 
të miratuar ndryshimet, që do të përmirësojnë sistemin e ankimimit.

Objektivi 7 Të monitorohet zbatimi i kontratave të prokurimit

Ky objektiv nuk është formuluar qartë, sepse ai i referohet një procesi që 
duhej të ishte veprimtari e zakonshme për administratën e prokurimeve. Për 
më tepër, objektivi duket më shumë si një veprim konkret sesa objektiv. Një 
formulim më i mirë mund të kishte qenë “Përmirësimi i transparencës në 
procesin e prokurimit publik”.

Masa 7.1

APP formulon metodologjinë për identifikimin e 
kontratave të prokurimit, zbatimi i të cilave duhet të 
monitorohet, bazuar në kriteret objektive/analizën e 
rrezikut

Institucioni 
përgjegjës

Agjencia e Prokurimit Publik

Koha e realizimit Qershor 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Nuk ka raportime për ndonjë aktivitet lidhur 
me zbatimin e kësaj mase. Nga kërkimet në faqen zyrtare në internet të APP-
së nuk rezulton që ky dokument te jetë prodhuar.18

17.  http://www.km.gov.al/?fq=preprog/arkiva/vkm&start=20, aksesuar më 2.11.2012

18. https://www.app.gov.al/ep/default.aspx, aksesuar me 2.11.2012
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Masa është e qartë dhe e përshtatshme, sepse synon të krijojë një 
bazë të unifikuar dhe shkencore për të kryer monitorimin dhe përmirësuar 
transparencën.

Masa 7.2

Njësitë përkatëse të autoriteteve kontraktuese 
kryejnë  monitorim të kontratave të përzgjedhura, 
për të kontrolluar zbatimin sipas kostos dhe cilësisë, 
siç është rënë dakord me kontratë, dhe japin 
rekomandime për formulim më të mirë të kontratave 
të ardhme dhe masa të tjera

Institucioni 
përgjegjës

Autoritetet kontraktuese 

Koha e realizimit Viti 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Afati për zbatimin e kësaj mase vazhdon deri 
në fund të vitit. Nuk ka informacione për ecurinë e zbatimit të masës në këtë 
fazë. 

Masa nuk është e qartë dhe e pasaktë, sepse nuk përcakton institucionin 
përgjegjës. Për më tepër, masa ngjan si një veprimtari e përditshme. Po 
kështu, afati i zbatimit nuk është përcaktuar saktësisht.

Masa 7.3
Raportet e monitorimit publikohen në faqen zyrtare të 
autoriteteve kontraktuese

Institucioni 
përgjegjës

Autoritetet kontraktuese 

Koha e realizimit Viti 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Afati për zbatimin e kësaj mase vazhdon deri 
në fund të vitit dhe nuk është i përcaktuar qartë. Nuk ka informacion për 
ecurinë e zbatimit të masës në këtë fazë. Në faqet zyrtare të Autoriteteve 
kontraktore nuk ka janë botuar informacionet për zbatimin e masës.19

Masa është e qartë në pikëpamje të veprimit që duhet kryer, por nuk është 
përcaktuar saktë institucioni përgjegjës.

19. http://www.mfa.gov.al , www.moi.gov.al, www.mod.gov.al, www.minfin.gov.al , www.mete.
gov.al, www.justice.gov.al, www.mppt.gov.al, www.mash.gov.al, aksesuar 2.11.2012
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3. Analiza e zbatimit

Seksioni 1

Zbatimi i masave anti-korrupsion të parashikuara nga plani i veprimit në 
fushën “Reforma në Sistemin e Prokurimit Publik” paraqitet si vijon: 7 masa 
(ose 38.8%) të zbatuara; 11 masa (ose 61.2%) të pazbatuara. 

Seksioni 2 

Masat anti korrupsion të parashikuara në planin e veprimit për fushën 
“Reforma në Sistemin e Prokurimit Publik” ndahen si më poshtë: 55.5% 
janë me natyrë rregullatore; 11% ngritje kapacitetesh si dhe 33.5% synojnë 
përmirësime cilësore.

Ecuria e zbatimit të masave sipas objektivave ka qenë si më poshtë:
- Objektivi 1 - 100% të zbatuara në kohë; 
- Objektivi 2 - 100% të zbatuara në kohë;
- Objektivi 3 - 50% të zbatuara në kohë dhe 50% të pazbatuara;
- Objektivi 4 - 100% të zbatuara në kohë;
- Objektivi 5 –100% të pazbatuara; 
- Objektivi 6 –100% të pazbatuara;
- Objektivi 7 – 100% të pazbatuara;
Institucioni përgjegjës për realizimin e masave të parashikuara nga plani 

i veprimit janë Agjencia e Prokurimit Publik dhe Projekti i Binjakëzimit të 
BE-së. Ecuria e zbatimit të masave sipas institucionit përgjegjës rezulton si 
më poshtë:

- Agjencia e Prokurimit Publik – 71% të zbatuara në kohë dhe 29% të 
pazbatuara; 

- Projekti i Binjakëzimit të BE-së-100% të zbatuara në kohë.
Seksioni 3

Nuk konstatohet ndonjë faktor i veçantë i jashtëm që mund të ketë ndikuar 
në zbatimin apo moszbatimin e masave. I vetmi faktor që favorizon zbatimin 
e masave është vullneti dhe angazhimi i institucioneve përgjegjëse për 
realizimin e këtyre masave. Ndër të tjera vlen të theksohet se ka ndikuar 
pozitivisht në realizimin e tyre edhe angazhimi i aktorëve të tjerë zbatues, si 
Projekti i Binjakëzimit të BE-së. 

Seksioni 4

Raporti evidenton se institucionet përgjegjëse nuk aplikojnë asnjë lloj 
mekanizimi për të matur ndikimin e masave të realizuara apo ecurinë e 
zbatimit të planit të veprimit. Zbatimi i strategjisë anti-korrupsion mbështetet 
në tregues, kritere llogaridhënie, monitorimi dhe vlerësimi e standarde të 
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vendosura sipas Sistemit të Planifikimit të Integruar, duke u përqendruar 
kryesisht te monitorimi sipas treguesve të identifikuar në kuadër të Planit 
Monitorues Ministerial, të hartuar në kuadër të Sistemit të Planifikimit të 
Integruar. Në këto kushte, vlerësohet se është i vështirë analizimi i ndikimit 
në nivel objektivash si dhe duke analizuar vetëm një numër të caktuar 
masash. Një farë ndikimi mendohet se kanë vendimet e Komisionit të 
Prokurimit lidhur me ndërgjegjësimin e autoriteteve kontraktuese dhe 
zyrtarëve të prokurimit. Si tregues për këtë ndikim mund të konsiderohet 
numri i ankimeve të paraqitura në këtë komision.20

20. http://www.kpp.gov.al/ppadv/Complaints_Registry.aspx



139

reforma në shërb im in e  jashtëm

1.  Natyra e planit të veprimit në fushën “Reforma 
në Shërbimin e Jashtëm”

Seksioni 1

Objektivat e plan 
veprimit 2011-2013 
në Shërbimin e Jash-
tëm në kuadër të 
luftës anti-korrupsion 
janë gjithsej 3. Këto 
objektiva synojnë 
përmirësimin e pro-
cedurave të shër-
bimit konsullor, rrit-
jen e efikasitetit të 
mekanizmave të ankimimit në përfaqësitë diplomatike dhe minimizimin 
e korrupsionit gjatë procesit të pajisjes me pasaportave biometrike dhe 
dokumenteve të tjera.

Seksioni 2

Masat e planifikuara për t’u ndërmarrë janë kryesisht përmirësime cilësore 
(7 masa) dhe vetëm 3 masa synojnë ngritje kapacitetesh. 

Seksioni 3
Hartimi i planit veprimit ka vend për përmirësime. Pavarësisht se janë 

mjaftueshmërisht të detajuar dhe lidhen me luftën kundër korrupsionit, 
objektivat mund të kishin një formulim më konkret (p.sh. Rritja e 
efikasitetit... ose Minimizimi i akteve korruptive). Ndërkohë që institucionet 
përgjegjëse janë përcaktuar qartë, afatet e realizimit të masave janë 
parashikuar gjerësisht në harkun kohor të një viti (me përjashtim të 
masës 1.3 dhe Objektivit 3). Mungon evidentimi përkatës në shifra i 
efektit financiar, sidomos për masat 3.1, 3.3 dhe 3.4 (me përjashtim të 
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masës 1.3). Treguesit janë formuluar në mënyrë të hollësishme.

2. Zbatimi i masave

Objektivi 1

Unifikimi i procedurave të brendshme të bazuara mbi 
Manualin Konsullor dhe rregulloret e duhura përkatëse 
me qëllim shmangien e akteve abuzive dhe korrupsionit 
në konsullata

Formulimi i këtij objektivi është i përshtatshëm, por mungon saktësimi në 
lidhje me rregulloret ‘e duhura përkatëse’.

Masa 1.1

Përmirësimi i procedurave të brendshme të bazuara 
në legjislacionin aktual, në rregullore dhe urdhra të 
Ministrit si dhe në Manualin Konsullor për:

a) detyrat administrative të konsullit në shërbim të 
qytetarëve;
b) përmirësimin e vazhdueshëm të etikës së 
konsullit gjatë shërbimit ndaj qytetarëve;
c) evidentimin e gjithë llojeve të shërbimeve 
konsullore që ofrohen nga konsullatat:

i. nëpërmjet afishimit të tyre në ambientet e 
jashtme dhe të brendshme të konsullatave
ii nëpërmjet afishimit të tyre në faqen zyrtare të 
konsullatave etj.

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria Konsullore në bashkëpunim me Drejtorinë 
Juridike, përfaqësitë diplomatike dhe konsullore

Koha e realizimit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Përmirësimi i procedurave të brendshme 
të shërbimit konsullor është kryer nëpërmjet ‘udhëzimeve në formën e 
qarkoreve’,1 ndërkohë që dokumentet bazë që përmbajnë procedurat e 
brendshme i përkasin vitit 2010 e më përpara.2 Janë shpallur në faqen e 
1. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshil-

li i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012.

2. Dokumentet dhe aktet juridike që përmban procedurat e brendshme përfshijnë: a- Konventa 
Konsullore e Vjenës, 1963; b- Ligji Konsullor nr. 8372, datë 9.7.1998; c- Ligji Nr. 8492, 
datë 27.05.1999, “Për të Huajt”; d- VKM nr. 439, datë 04.08.2000, “Për përcaktimin e 
procedurave dhe dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Repub-
likën e Shqipërisë”; e- Rregullore Konsullore nr. 24, datë 08.01.1999; f- Manuali Konsullor, 
datë 12.01.2010. Referuar: Ardian Lubonja, Drejtoria e Marrëdhënieve me BE-në, Ministria 
e Punëve të Jashtme, Email 21/09/2012.
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internetit shërbimet konsullore që ofrohen nga Ministria3 si dhe janë afishuar 
në ambientet e përfaqësive veprimet konsullore që ofrohen.4

Formulimi i masës është i detajuar. Masa në vetvete është e përshtatshme 
për arritjen e transparencës në shërbimet konsullore, por nuk është lidhet 
qartësisht me objektivin.

Masa 1.2

Auditimi i vazhdueshëm për zbatimin e detyrave 
konsullore në përfaqësi, duke marrë si masë matëse 
zbatimin e detyrave në masën nr. 1 

Llojet: Auditime të plota ku përfshihen veprimet 
financiare, konsullore dhe arkivimit
Numri i rekomandimeve: Rekomandime për 
rregullimin e sistemeve të kontrollit të ngritura në 
përfaqësi

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria Konsullore dhe e Auditit të brendshëm 

Koha e realizimit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Drejtoria e Auditimit pranë Ministrisë së 
Punëve të Jashtme ka kryer gjithsej 11 audite (9 të plota dhe 2 tematike) 
për periudhën janar 2011 – qershor 2012 dhe, si rezultat, ka dhënë 92 
rekomandime për përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm.5 Puna 
në këtë drejtim po vazhdon. Auditet në përfaqësitë diplomatike për vitin 
2011 i kanë kushtuar 6,600.00 lekë buxhetit të shtetit.6

Masa ka natyrë të një veprimtarie rutinë të Ministrisë. Formulimi i saj 
është jo i detajuar përsa i përket synimit për arritjen e objektivit.

Masa 1.3
Trajnimi i vazhdueshëm i punonjësve konsullorë të 
përfaqësive jashtë shtetit

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria Konsullore, Akademia Diplomatike, IOM 

Koha e realizimit Shtator 2011, nëntor 2011

3. Shih www.mfa.gov.al seksionin Informacion për Shqiptarët/Shërbime Konsullore, i cili pub-
likon shërbimet e ofruara në fushën e veprimeve të gjendjes civile, noteriale, gjyqësore, admin-
istrative, informacion rreth legalizimit të dokumenteve, mbrojtjes dhe asistencës konsullore 
ndaj shtetasve shqiptarë si dhe tarifat konsullore.

4. Ardian Lubonja, Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve me BE-në, Ministria e Punëve të Jashtme, 
E-mail 21/09/2012

5. Po aty.

6. Reference Aneksi 9, Raportet e Monitorimit, 12 mujori 2011, http://www.mfa.gov.al/doku-
menta/Monitorimi%20i%20buxhetit%202011.pdf
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Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në bashkëpunim me IOM-in, janë realizuar dy 
seanca trajnimesh në Tiranë për 20 konsuj nga vendet e BE-së dhe ato fqinje.7 
Tematika e trajnimeve ka qënë “Legjislacioni dhe praktikat konsullore dhe 
asistenca për emigrantët shqiptarë jashtë vendit” dhe “Praktikat konsullore 
dhe çështje të luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore”. Gjithashtu, është 
trajtuar edhe kuadri ligjor rregullator dhe strategjik i shërbimit konsullor 
(baza ligjore, dokumentet strategjikë, konventat), praktikat konsullore dhe 
zbatimi i Manualit Konsullor si dhe është diskutuar mbi problemet e hasura 
gjatë zbatimit të manualit konsullor.8

Formulimi i masës është i përgjithshëm. Mund të ishte specifikuar më 
mirë lidhja me objektivin dhe luftën kundër korrupsionit.

Objektivi 2
Rritja e efikasitetit të mekanizmit të ankesave të publikut 
për parandalimin dhe ndëshkimin e akteve abuzive dhe 
korrupsionit

Formulimi i këtij objektivi është i përshtatshëm dhe lidhet me luftën kundër 
korrupsionit.

Masa 2.1
Mbledhja dhe sistemimi i informacionit ankimues në 
bazën e të dhënave të Zyrës së Marrëdhënieve me 
Publikun

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria Konsullore

Koha e realizimit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Rreth 20 ankesa janë paraqitur në Drejtorinë 
Konsullore. Ankesat kanë të bëjnë me moskomunikimin me përfaqësitë, 
zvarritje të procedurave në shërbimin konsullor, moskthim përgjigje për 
probleme të ndryshme si dhe radhë të gjata në aplikimet për pasaportat 
biometrike.9

Formulimi i masës është i qartë, por nuk tregon lidhjen me objektivin dhe 
luftën kundër korrupsionit.

7. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshil-
li i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012.

8. Ardian Lubonja, Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve me BE-në, Ministria e Punëve të Jashtme, 
E-mail 21/09/2012

9. Po aty.
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Masa 2.2

Mbi bazën e informacionit ankimues të mbledhur, 
marrja e masave ndaj përfaqësive ku manifestohen 
shkelje e praktika korruptive, dhënia e orientimeve, 
udhëzimeve dhe propozimi, në raste përsëritje, për 
masa ndëshkuese për shkeljet e ndryshme

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria Konsullore, Auditi i brendshëm

Koha e realizimit 2011, 2012, 2013

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Ministria ka ndërhyrë për të zgjidhur problemet 
në përfaqësitë ku ka pasur ankesa nga qytetarët dhe tërhequr vëmendje 
për të mos u përsëritur gabimet si dhe për të përmirësuar shërbimin ndaj 
qytetarëve. Për vitin 2011 janë marrë 4 masa disiplinore dhe 2 masa për 
zhdëmtimin e dëmit si dhe 25 masa të tjera rekomanduese për 10 përfaqësi.10 
Për vitin 2012 nuk janë marrë masa disiplinore.11 Një rast denoncimi nga 
shumë njerëz ka qenë çështja e pagesës shtesë të një shërbimi privat ‘call-
center’ për prenotimet e shërbimeve konsullore në konsullatën e Milanos, të 
cilën Ministria e Jashtme është duke e shqyrtuar.12

Formulimi i masës është nuk është aspak i saktë dhe duket më shumë si 
një aktivitet rutinor që nuk duhej parashikuar në planin e veprimit.

Masa 2.3
Raportimi në çdo 3 dhe 6 muaj në instancat e larta 
të Ministrisë, analizimi i problematikës së ndjekur nga 
Zyra e Marrëdhënieve me Publikun

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria Konsullore

Koha e realizimit 2011, 2012, 2013

Statusi Nuk ka informacion

Argumentimi për statusin: Për vlerësimin e kësaj mase, Ministria e Jashtme 
raporton se kjo masë është ‘realizuar dhe po punohet në vazhdimësi’.13 Në 
mungesë të informacioneve shtesë që provojnë realizimin ose jo të masës do 
10. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshil-

li i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012

11. Ardian Lubonja, Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve me BE-në, Ministria e Punëve të Jashtme, 
E-mail 21/09/2012

12. Reference Keti Bicoku “Ministri i Jashtëm Haxhinasto: Do të reagojmë për shërbimin e prenoti-
mit me pagesë në Konsullatën e Milanos”, Shqiptari i Italisë, 30 Mars 2012. http://www.
shqiptariiitalise.com/component/content/article/36-tema-mergimi/2780-haxhinasto-konsulla-
ta-milano.html

13. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshil-
li i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012
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e klasifikojmë atë si vlerësim jo përfundimtar.

Formulimi i masës është i qartë dhe lidhet me arritjen e objektivit.

Objektivi 3

Minimizimi i akteve korruptive në ambasada dhe 
konsullata gjatë aplikimit të qytetarëve shqiptarë për 
pasaporta biometrike si dhe gjatë pajisjes me dokumente 
të tjera

Formulimi i këtij objektivi është i përshtatshëm dhe lidhet me luftën kundër 
korrupsionit.

Masa 3.1

Ndërgjegjësimi i qytetarëve për rregullat e aplikimit, 
tarifën e pasaportës, etj., në 4 përfaqësitë 
diplomatike ku do të hapen sportelet nëpërmjet 
informimit në median e shkruar dhe televizive si dhe 
nëpërmjet internetit në faqen e MPJ dhe përfaqësive 
diplomatike dhe konsullore

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria Konsullore

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve aplikues 
si dhe tarifat konsullore për pasaporta, karta identiteti, etj., janë afishuar 
tek faqja e internetit e Ministrisë në seksionin ‘informacion për shqiptarët’,14 
në faqet e internetit të përfaqësive tona15 si dhe në median e shkruar për 
emigrantët shqiptarë në shtetet përkatëse.16 Udhëzimet mbi Procedurën e 
Aplikimit për Karta Identiteti17 dhe procedurat e legalizimit të dokumenteve 
në përfaqësitë shqiptare jashtë shtetit18 janë publikuar tek faqja e internetit 
të MPJ. Tarifat e shërbimeve konsullore janë shpallur tek faqja zyrtare e 
internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme.19

14. Për më tepër shih http://www.mfa.gov.al/index.php?option=com_multicategories&view=cat-
egory&id=12&Itemid=69&lang=sq

15. P.sh. Ambasada e Shqipërisë në Romë, seksioni Shërbime Konsullore, 2012-04-18. Shih 
http://www.ambalbania.it/vis_dettaglio.php?primo_livello=menu&id_livello=771

16. P.sh. Gazeta Tribuna, Shih “Njoftime nga Ambasada Shqiptare në Athinë” 07 Shkurt 2009, 
Albanians.gr, http://www.albanians.gr/lajme/sociale/193-njoftime-nga-ambasada-shqiptare-
ne-athine-.html

17. h t tp : / /www.mfa.gov.a l / index .php?opt ion=com_mul t ica tegor ies&v iew=ar t i -
cle&id=5409%3Akarta-identiteti-legjitimiteti&Itemid=66&lang=sq

18. h t tp : / /www.mfa.gov.a l / index .php?opt ion=com_mul t ica tegor ies&v iew=ar t i -
cle&id=7366%3Alegalizimi-i-dokumenteve&Itemid=69&lang=sq

19. Shih Informacion për Shqiptarët / Shërbime Konsullore / Tarifat konsullore http://www.mfa.
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Formulimi i masës është i qartë, por mungon lidhja me arritjen e 
objektivit, pasi masa trajton ‘ndërgjegjësimin qytetar’, ndërsa objektivi synon 
‘minimizimin e akteve korruptive në ambasada dhe konsullata’.

Masa 3.2

Krijimi i kushteve lehtësuese paraprake për 
shmangien e radhëve të gjata para ambasadave dhe 
konsullatave, nëpërmjet përdorimit të një numri 
telefonik fiks për regjistrimin e radhëve të qytetarëve

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria Konsullore, (përfaqësitë), Drejtoria e 
Financës

Koha e realizimit Tremujori i dytë i vitit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Brenda Drejtorisë Konsullore të MPJ-së 
funksionon Zyra për Marrëdhëniet me Publikun, e cila jep informacion 
dhe trajton kërkesat, ankesat dhe sugjerimet e qytetarëve për probleme të 
karakterit konsullor. Kjo zyrë mund të kontaktohet me takime të drejtpërdrejta, 
nëpërmjet letrave me postë, në numrat e telefonit 0035542233493 ose 
003554/2364090 ext. 79159, si dhe në adresën e-mailit marredheniet.
publikun@mfa.gov.al.20

Formulimi i masës është i qartë dhe masa lidhet me arritjen e objektivit.

Masa 3.3
Rregullimi, sistemimi sa më komod i ambienteve 
pritëse në 4 përfaqësitë jashtë vendit

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Financës

Koha e realizimit Tremujori i parë dhe i dytë i vitit 2011

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Në ambasadën shqiptare në Athinë krijimi i 
zyrave pritëse dhe sistemimi sa më komod i ambienteve pritëse është realizuar 
plotësisht, ndërkohë që po punohet në këtë drejtim edhe në përfaqësi të tjera 
pavarësisht burimeve dhe hapësirave të kufizuara.21

Formulimi i masës është i qartë, por nuk i përshtatet objektivit, i cili ka të 
gov.al/index.php?option=com_multicategories&view=article&id=7367%3Atarifat-e-sherbi-
meve-konsullore&Itemid=69&lang=sq

20. Për më tepër shih Zyra për Marrëdhënie me Publikun në MPJ http://www.mfa.gov.al/in-
dex.php?option=com_multicategories&view=article&id=7358%3Azyra-per-marredhe-
nie-me-publikun-ne-mpj&Itemid=69&lang=sq

21. Ilda Zhulali, Drejtor i Përgjithshëm për Çështje Evropiane, Ministria e Punëve të Jashtme, 
referuar Etilda Saliu Gjonaj and Dorarta Hyseni (2011) “Prioriteti 8” në Raporti i Monitorim-
it Qytetar 2011: Plani i veprimit në adresimin e 12 prioriteteve të opinionit të KE-së për 
Shqipërinë”, 10/06/2011, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, fq. 62
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bëjë me pakësimin e rasteve korruptive në përfaqësitë diplomatike shqiptare. 
Më tepër ka të bëjë me trajtimin sa më dinjitoz të shtetasve shqiptarë nga 
përfaqësitë diplomatike shqiptare.

Masa 3.4
Shtimi i stafit konsullor, përfshi dhe atë ndihmës 
për rritjen e kapacitetit të punës gjatë procesit të 
aplikimit

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Drejtoria e 
Financës

Koha e realizimit Tremujori i parë dhe i dytë i vitit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Struktura e përfaqësive nuk ka ndryshuar, por 
konsujve u është shtuar detyra e kontrollit të dokumenteve.22 Stafi konsullor 
në Athinë ka 6 persona (4 punonjës të ALEAT), në Selanik 5 persona (3 
punonjës të ALEAT), në Romë 6 persona (3 punonjës të ALEAT) dhe në 
Milano ka 6 persona (4 punonjës të ALEAT).23 Në datën 1 tetor pritet të fillojë 
pranimi i aplikimeve për pasaporta biometrike në konsullatën shqiptare në 
Nju Jork me 2 punonjës të ALEAT.24

Formulimi i masës është i qartë, por mungon lidhja dhe përshtatshmëria 
me objektivin.

 3. Analiza e Zbatimit

Seksioni 1

Niveli i zbatimit të masave anti-korrupsion të parashikuara nga planin e 
veprimit për fushën “Shërbimi i Jashtëm” paraqitet si më poshtë: 

Tre masa (ose 30%%) të zbatuara; 5 masa (ose 50%) të zbatuara 
pjesërisht; 1 masë (ose 10%) e pazbatuar dhe për 1 masë (ose 10%) nuk 
ka informacion.

Seksioni 2

Plani i veprimit është përqendruar te përmirësimet cilësore dhe te disa 

22. Ardian Lubonja, Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve me BE-në, Ministria e Punëve të Jashtme, 
E-mail 21/09/2012

23. Informacioni zyrtar i dhënë nga Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brend-
shëm dhe Antikorrupsionit, Këshilli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012; 
dhe Ardian Lubonja, Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve me BE-në, Ministria e Punëve të 
Jashtme, E-mail 21/09/2012

24. Ardian Lubonja, Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve me BE-në, Ministria e Punëve të Jashtme, 
E-mail 21/09/2012
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masa për ngritjen e kapaciteteve të punonjësve të përfaqësive diplomatike 
shqiptare.

Zbatimit i këtij është i pjesshëm, ku pothuaj 50% e masave të planifikuara 
janë zbatuar vetëm pjesërisht.

Objektivat 1 dhe 2, të cilat trajtojnë një numër të konsiderueshëm masash 
në lidhje me kontrollin dhe ndëshkimin e akteve korruptive janë zbatuar 
vetëm pjesërisht, ndërsa masat që janë më shumë të një karakteri formal 
dhe synojnë rritjen e transparencës apo edhe ngritjen e kapaciteteve janë 
zbatuar plotësisht. 

Seksioni 3

Fakti që një pjesë e mirë e masave të parashikuara për arritjen e 3 
objektivave në shërbimin e jashtëm synon të sjellë përmirësime cilësore në 
luftën kundër korrupsionit, në dallim nga masat thjesht rregullatore apo edhe 
ato për ngritjen e kapaciteteve, ka përcaktuar nivelin mesatar të zbatimit të 
planit të veprimit në këtë fushë.

Seksioni 4

Duke konsideruar se masat e ndërmarra kanë një karakter tepër formal, 
ndërkohë që masat të cilat janë thelbësore për luftën kundër-korrupsionit 
janë zbatuar vetëm pjesërisht, ndikimi i pritshëm i këtyre masave në luftën 
kundër korrupsionit është tepër i ulët dhe në rastin më të mirë mund të thuhet 
se realizimi aktual i planit të veprimit ka ndihmuar në rritjen e transparencës 
së veprimtarisë së shërbimit diplomatik shqiptar.
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reforma në s i s t em in e  ars im i t 
dhe shkencës

1.  Natyra e planit të veprimit në fushën “Reforma 
në Sistemin e Arsimit dhe Shkencës”

Seksioni 1

Reforma anti-ko-
rrupsion në siste-
min e arsimit dhe 
shkencës për vitet 
2011-2013 përfshin 
8 objektiva, të cilat 
synojnë sigurimin e 
menaxhimit profesio-
nal dhe garantimin e 
cilësisë dhe sigurisë 
së dokumenteve të in-
stitucioneve shkollore, përmirësimin e procedurave të maturës shtetërore, 
vlerësimin e institucioneve të larta arsimore, rritjen e transparencës në 
hartimin e Altertekst-it, monitorimin e zbatimit të ligjit parauniversitar, 
eliminimin e praktikave korruptive në arsimin jo-publik si dhe sensibilizimin 
e shoqërisë shqiptare për luftën kundër korrupsionit.

Seksioni 2

Nga masat e parashikuara, 5 kanë karakter rregullator, 1 masë ngritje 
kapacitetesh dhe 17 masat e tjera synojnë përmirësime cilësore. 

Seksioni 3
Gjysma e objektivave të planit të veprimit 2011-2013, konkretisht ata 

që kanë të bëjnë me rritjen e profesionalizmit, cilësisë së institucioneve 
arsimore, sigurisë së dokumentacionit dhe provimeve shtetërore (objektivi 
1, 2, 3 dhe 4), janë formuluar mirë. Pjesa tjetër e objektivave, pavarësisht 
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se trajtojnë çështje të luftës kundër-korrupsionit, nuk janë konkretë (p.sh., 
goditja e fenomenit të korrupsionit në shoqërinë shqiptare) dhe disa herë 
edhe jo realiste (p.sh. eliminimi i praktikave korruptive). 

Institucioni përgjegjës është Ministria e Arsimit dhe Shkencës në 
bashkëpunim me institucionet e saj të varësisë (DAR/ZA, QKL, AVA, 
IKT, IZHA). Në disa masa (1.3 deri 1.7) përmendet ‘grupi i punës’ i 
cili është një instrument teknik, pa përcaktuar se cila drejtori brenda 
MASH-it është përgjegjëse, ose mungojnë institucione si IZHA, e cila 
mund të ishte drejtpërdrejt institucioni përgjegjës në disa raste. Afatet e 
realizimit të masave janë parashikuar gjerësisht në harkun kohor të një 
viti (përjashtim bën masa 2.2 për realizimin e së cilës është përcaktuar 
katër-mujori i tretë ndoshta i vitit 2011 dhe Objektivi 3). Gjithashtu, 
mungon evidentimi në shifra i kostos financiare për disa masa që duket 
se kërkojnë investime shtesë (masat 1.4, 1.6, 2.2, 2.3 dhe 6.2), jo 
veprimtari rutinë të punës së Ministrisë mbuluar nga buxheti i shtetit. 
Treguesit e vlerësimit janë të qartë, të saktë dhe të detajuar. Masa 7.1, 
për shembull, përmban katër tregues cilësorë.

2. Zbatimi i masave

Objektivi 1
Sigurimi i profesionalizmit në drejtimin dhe menaxhimin 
profesional të institucioneve shkollore

Objektivi lidhet me një nga pikësynimet e strategjisë anti-korrupsion në 
sistemin e arsimit dhe trajton pikësynimin e ‘rregullimit të administrimit të 
burimeve njerëzore në sistemin arsimor’.1 Formulimi i këtij objektivi është 
i qartë por mungon specifikimi i lidhjes së objektivit me luftën kundër 
korrupsionit.

Masa 1.1
Miratimi dhe zbatimi i procedurave të reja në 
menaxhimin e personelit

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Që prej vitit 2010 janë ndërmarrë një numër 

1. Vendim Nr. 1561, datë 3.10.2008 ‘për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për parandalim-
in e luftën kundër korrupsionit dhe për një qeverisje transparente, 2008- 2013’, fq. 8.
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aktesh normative për kualifikimin dhe procedurën e testimit të drejtuesve të 
institucioneve arsimore. Më konkretisht janë miratuar aktet e mëposhtme: 1) 
Regullorja e kualifikimit të drejtuesve të institucioneve arsimore (Nr. 7170/2, 
Prot. Tiranë, datë 15/11/2010,  “Rregullore e Kualifikimit të Drejtuesve të 
Institucioneve Arsimore”); 2) Udhëzimi Nr. 36, datë 22/11/2011, “Për 
Kualifikimin e Drejtuesve të Institucioneve Parashkollore dhe Shkollave”, me 
Nr. 7170 Prot. Tiranë, më 22/11/2010;2 3) Rregullorja “Për procedurën e 
testimit të kandidatëve për drejtorë të DAR-ve dhe përgjegjës të ZA-ve”, datë 
2.12.2011. Ishin përcaktuar për t’u hartuar 4 akte ligjore, po me miratimin 
e Rregullores “Për procedurën e testimit të kandidatëve për drejtorë të DAR-
ve dhe përgjegjës të ZA-ve” aktet janë parashikuar aty.3

Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit, pasi miratimi 
i procedurave për kualifikimin e personelit është i domosdoshëm për 
reformimin e sistemit arsimor. Gjithsesi, përshtatshmëria për nevojat e luftës 
kundër korrupsionit nuk është shprehur qartë.

Masa 1.2

Zbatimi i kritereve dhe procedurave standarde për 
konkurrimin, emërimin, promovimin, vlerësimin 
e nxitjen e performancës, (dokumentimin, 
transparencën e publikimin)

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Arsimit dhe Shkencës, dhe institucionet e 
varësisë (Instituti i Zhvillimi të Arsimit, Inspektorati 
Kombëtar për Arsimin Parauniversitar)

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Në shkurt të vitit 2012 është miratuar në 
Këshillin e Ministrave projektligji i ri “Për Sistemin Arsimor parauniversitar”4 
dhe në datën 21.6.2012 Parlamenti e ka miratuar ligjin.5 Ligji është 
përafruar plotësisht me direktivën përkatëse evropiane,6 dhe nenet 54-60 të 
Kreu IX “Statusi i Personelit Mësimor”) parashikojnë procedurat dhe kriteret 
e emërimeve. 

2. Dokumentet mund të gjenden të publikuara tek faqja zyrtare e Ministrisë http://www.mash.
gov.al/File/mesuesit/Program_zhvillimi_kualifikimi_drejtoreve_IA-3.pdf ose Qendra Shqiptare 
e Asistencës Arsimore (2011) “Reforma e Sistemit të Zhvillimit Profesional në Arsim”, Tiranë.

3. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshil-
li i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012

4. Shih http://www.km.gov.al/?fq=brenda&m=news&lid=16130

5. Shih Ligj Nr. 69/2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”. 
http://www.mash.gov.al/File/arsimi-parauniversitar/Ligj%20nr.%2069%202012%20
date%2021.06.2012%20per%20arsimin%20parauniversitar%20ne%20RSH.9-34.pdf

6. Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian (2000/C 364/01), datë 18 dhjetor 
2000, Numri CELEX 32000X1218(01) Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria C, Nr 
364, datë 18.12.2000, faqe 1-22



151

Ka një mospërputhje midis formulimit të masës (masa është e karakterit 
përmirësim cilësor), kurse treguesit e monitorimit janë të karakterit rregullator 
(miratim ligji në një kohë që do duhej të kishte qenë zbatueshmëria e tij). 
Masa është formuluar qartë dhe përputhet me objektivin dhe luftën kundër 
korrupsionit.

Masa 1.3
Përfundimi i debatit publik në lidhje me draftin e ri të 
ligjit të arsimit parauniversitar

Institucioni 
përgjegjës

Grupi i punës në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Janë kryer 30 debate si në media edhe në 
komisionet parlamentare.7 Janë ndërmarrë nisma qytetare për t’u konsultuar 
me nxënësit, mësuesit, drejtuesit e shkollave, prindër anëtarë të bordeve të 
shkollave, përfaqësues të pushtetit vendor, personelin e drejtorive arsimore 
rajonale rreth projekt-ligjit të Arsimit Parauniversitar.8

Kjo masë duhet të ishte para masës 1.2. Kjo masë synon thjesht 
përfundimin e debateve, jo ndikimin e tyre, ndaj dhe lidhja me objektivin 
dhe luftën kundër korrupsionit mungon.

Masa 1.4
Ngritja e Komitetit të Trajnimit, i cili do të akreditojë 
programet dhe modulet e kualifikimit

Institucioni 
përgjegjës

Grupi i punës në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në zbatim të Rregullores “Për Sistemin e 
Akreditimit të Programeve të Trajnimit”, Nr. 1522/1, datë 09.03.2012, 
është ngritur me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Nr. 110, datë 
09.03.2011, Komisioni i Akreditimit të Programeve të Trajnimit (KAT). 
KAT ka bërë publik njoftimin he dokumentacionin e nevojshëm për të gjithë 
agjencitë trajnuese/universitetet e interesuara për të aplikuar për akreditimin 
e programeve trajnimi ose modulet e kualifikimit sipas listës së nevojave për 
trajnim të punonjësve arsimorë.9

7. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshil-
li i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012

8. Shih: Ligji i Arsimit Parauniversitar përballë Konsultimit të Gjerë http://www.arsimi.al/
rreth-projektit/

9. Për më tepër shih: MASH, Akreditimi i programeve të trajnimit http://www.mash.gov.al/
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Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit, pasi ngritja e komisionit 
për akreditimin e programeve është e domosdoshme për reformimin e sistemit 
arsimor. Gjithsesi, përshtatshmëria për nevojat e luftës kundër korrupsionit 
nuk është shprehur qartë.

Masa 1.5
Të hartohen procedurat dhe kriteret për konkurrimin 
e agjencive trajnuese

Institucioni 
përgjegjës

Grupi i punës në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka nxjerrë 
më datë 09.03.2011 “Rregullore për sistemin e akreditimit te programeve 
te trajnimit” me numër protokolli 1522/1.10 Kreu III i kësaj rregulloreje 
parashikon procedurat dhe kriteret për konkurrimin e agjencive trajnuese.

Masa i përshtatet objektivit dhe nevojave të luftës kundër korrupsionit.

Masa 1.6 Të botohen periodikisht raportet e inspektimit

Institucioni 
përgjegjës

Grupi i punës në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Te faqja zyrtare e Inspektoratit Kombëtar të 
Arsimit Parauniversitar (IKAP) publikohen periodikisht të gjitha raportet 
inspektuese dhe letrat informuese.11

Masa është formuluar qartë dhe i përshtatet nevojave të luftës kundër 
korrupsionit.

Masa 1.7
Të vendosen procedurat ankimore për raportet e 
inspektimit

Institucioni 
përgjegjës

Grupi i punës në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

Koha e realizimit 2011

faqe.php?id1=4&id2=183; IZHA, Akreditimi i Programeve Trajnuese http://www.izha.edu.
al/index.php?option=com_content&view=article&id=144%3Aakreditimi-i-programeve-tra-
jnuese&catid=3%3Anewsflash&Itemid=1

10. Shih “Rregullore për sistemin e akreditimit të programeve të trajnimit” http://www.mash.gov.
al/File/mesuesi/Rregullore.pdf

11. Shih http://ikap.edu.al/?cat=15&lang=al
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Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: IKAP vepron sipas rregullores së tij zyrtare 
të miratuar nga Ministri.12 Neni 25 (Ankesat Kundër Inspektimit ose 
Inspektorëve) i rregullores përcakton edhe procedurat ankimore për raportet 
e inspektimit.

Masa është formuluar qartë dhe i përshtatet nevojave të luftës kundër 
korrupsionit.

Objektivi 2
Garantimi i cilësisë dhe i sigurisë se dokumentacionit 
që lëshojnë institucionet shkollore (dëftesë, diploma, 
vërtetim, etj.)

Objektivi është i përshtatshëm dhe trajton çështje të luftës kundër 
korrupsionit.

Masa 2.1 Të konsolidohet EMIS pranë sekretarive të shkollave

Institucioni 
përgjegjës

MASH, DAR/ZA

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në 19.07.2010 MASH ka shpallur tenderin 
për blerjen e pajisjeve kompjuterike dhe elektronike për sistemet LAN të 
37 DAR/ZA për të mbështetur sistemin EMIS (Sistemi për Menaxhimin 
e Informacionit në Arsim) në MASH.13 Është ngritur sistemi EMIS dhe 
është krijuar databaza e nxënësve dhe e mësuesve për të gjithë sistemin 
arsimor parauniversitar.14 Gjatë fazës së dytë është planifikuar të trajnohen 
2500 përdorues deri në nivel sekretarie të shkollave. Megjithatë raporti i 
inspektimit vëren se “akoma korpusi i të dhënave është i fragmentuar dhe 
duhet të kërkohet në vende të ndryshme, si në nivel qendror ashtu edhe 
në nivel DAR-i. Disa mungojnë: duket se ka një mungesë të dhënash për 
burimet njerëzore, të cilat janë të pakta dhe që lidhen me treguesit e projektit 
EMIS. Megjithëse shkollat mbajnë dhe raportojnë të dhëna, ato (të dhënat) 
nuk përdoren për të hartuar treguesit kyç si dhe për të realizuar procesin e 
menaxhimit dhe për të monitoruar projektet e tyre.”15

12. Po aty.

13. Shih http://www.mash.gov.al/publikim.php?id1=11&id=54

14. Raportim për Komisionin e Stabilizim Asociimit për periudhën qershor 2011-mars 2012 në 
fushën e arsimit dhe shkencës, Shkurt 2012. Arsimi dhe shkenca: Prezantimi i reformave – 
arsimi parauniversitar, fq. 9.

15. Dessieux Gisèle, Raporti Përfundimtar i Konsulencës. Projekti: “Cilësi dhe Barazi në Arsim” 
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Masa është formuluar qartë dhe i përshtatet nevojave të objektivit dhe 
luftës kundër korrupsionit.

Masa 2.2
Të ndërtohet rrjeti intranet për EMIS (shkëmbimi i  
informacionit  nga  qendra  në  rrethe  dhe anasjelltas 
të bëhen online).

Institucioni 
përgjegjës

MASH, DAR/ZA

Koha e realizimit Katërmujori i tretë

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Është krijuar databaza e nxënësve dhe e 
mësuesve për të gjithë sistemin arsimor para universitar.16 Është ngritur 
sistemi i bazuar në ueb i aksesueshem nga të gjitha shkollat. Janë trajnuar 
të gjithë përdoruesit qëndror (MASH, AKP dhe DAR/ZA).17

Kjo masë duhet t’i paraprinte masës 2.1 ose t’i bashkohej asaj si një masë 
për ndërtimin dhe konsolidimin, pasi në vetvete nuk lidhet me luftën kundër 
korrupsionit.

Masa 2.3 Të dixhitalizohen amzat në të gjitha shkollat 9-vjeçare

Institucioni 
përgjegjës

MASH, DAR/ZA

Koha e realizimit 2011-2013

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Janë importuar në bazën e të dhënave të 
sistemit EMIS të gjitha të dhënat e amzës dixhitale të vitit 2008-2009 dhe 
të dhënat e mësuesve ekzistues (90%).18

Masa është formuluar qartë dhe i përshtatet nevojave të objektivit, rritjes 
së transparencës dhe shmangien e abuzimeve.

Objektivi 3
Përmirësimi i procedurave të provimeve të maturës 
shtetërore dhe provimeve të lirimit

Objektivi është i përshtatshëm dhe trajton çështje të luftës kundër 

Komponenti i Inspektimit, fq. 6.

16. Raportim për Komitetin e Stabilizim Asociimit për periudhën Qershor 2011-Mars 2012 në 
fushën e arsimit dhe shkencës, shkurt 2012

17. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshi-
lli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012

18. Po aty.
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korrupsionit.

Masa 3.1
Të përmirësohen procedurat e provimeve të maturës 
shtetërore dhe provimeve të lirimit

Institucioni 
përgjegjës

MASH, AVA, DAR/ZA

Koha e realizimit 2011-2013

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka nxjerrë çdo 
vit udhëzimin dhe rregulloren për procedurat e provimeve të maturës shtetërore 
dhe provimeve të lirimit.19 Nuk ka të dhëna për të vlerësuar reduktimin e 
numrit të qendrave të zhvillimit të provimeve si dhe numrin e monitoruesve/
administratorëve në qendrat e provimeve në bazë të treguesve të shprehur 
në plan-veprim. Në Agjencinë Kombëtare të Provimeve po ndërtohet baza 
elektronike e të dhënave të arsimit të lartë, që përfshin Regjistrin Kombëtar 
të Studentëve, ku çdo student i regjistruar në çdo shkollë të lartë, publike 
apo private, që nga viti akademik 2011-2012, në të tri ciklet e studimeve 
universitare do të ketë numrin kombëtar të identifikimit, përveç atij që ka 
marrë në universitetin ku studion.20

Masa është formuluar qartë dhe i përshtatet nevojave të objektivit.

Masa 3.2 (e njëjtë me Masën 3.1)

 

Objektivi 4
Vlerësimi dhe klasifikimi i institucioneve të arsimit të lartë 
sipas standardeve evropiane

Objektivi është i përshtatshëm dhe trajton një nga pikësynimet e strategjisë 
anti-korrupsion në sistemin e arsimit, atë të ‘ngritjes së sistemit të indeksimit 
dhe klasifikimit të institucioneve të arsimit të lartë’.21 Formulimi i këtij 

19.  Udhëzim Nr. 35, datë 27.11.2012, “Për zhvillimin e provimeve të maturës shtetërore 
2013”; “Rregullore për procesin e maturës shtetërore 2013 në Republikën e Shqipërisë”, 
Nr. 35 Prot., dt. 07.01.2013; Udhëzim Nr. 10, datë 10.7.2012 “Për Masat për Zhvillimin 
e Provimeve të Sesionit të Dytë të Provimeve të Lirimit dhe të Maturës Shtetërore 2012”; 
Rregullore Nr. 33, datë 6.1.2012 “Për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2012 në 
Republikën e Shqipërisë”; Udhëzim Nr 33 datë 05.08.2011 “Për procedurat e pranimit dhe 
regjistrimit në programet e studimeve të ciklit të parë dhe të dytë të ofruara nga Institucionet 
e Arsimit të Lartë private si dhe për transferimin e studimeve për vitin akademik 2011-
2012”; Rregullore Nr. 33 datë 06.01.2011 “Për Zhvillimin e Provimeve të Maturës Shtetërore 
2011 në Republikën e Shqipërisë”. Shih: Matura Shtetërore  http://www.mash.gov.al/faqe.
php?id1=1&id2=6&id3=15

20. Raportim për nënkomitetin Drejtësi, Liri, Siguri “Politika të MASH për anti-korrupsionin”, fq.2

21. Vendim Nr. 1561, datë 3.10.2008 ‘Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për parandalim-
in e luftën kundër korrupsionit dhe për një qeverisje transparente, 2008- 2013’, fq. 8.
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objektivi është i qartë, por mungon specifikimi i lidhjes së objektivit me 
luftën kundër korrupsionit.

Masa 4.1
Të klasifikohen dhe vlerësohen të gjitha IAL-ët 
publike dhe jo publike nga kompania gjermane 
“CHE”.

Institucioni 
përgjegjës

MASH

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në projektin pilot të klasifikimit dhe vlerësimit 
i janë nënshtruar vlerësimit nga CHE gjithsej 35 (jo 33) institucione të 
arsimit të lartë në 4 fusha studimi me 21 programe studimi (Drejtësi/Juridik, 
Infermieri/Fizioterapi/Mami, Shkenca Sociale, Ekonomi/Biznes).22

Masa është formuluar qartë dhe i përshtatet nevojave të objektivit.

Masa 4.2 Të bëhen publike në internet rezultatet e vlerësimit

Institucioni 
përgjegjës

MASH

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në datën 15.07.2011 Qëndra për Zhvillimin e 
Arsimit të Lartë me qendër në Gjermani (Centrum fuer Hochschulentëicklung- 
CHE) shpalli rezultatet e renditjes pilot të institucioneve të arsimit të lartë në 
media dhe faqet e internetit të APAAL23 dhe MASH. 

Masa është formuluar telegrafisht, ajo mund të ishte thjesht treguesi i 
masës 4.1.

 

Objektivi 5
Përmirësimi i cilësisë dhe rritja e transparencës në 
modelin e tekstit alternativ (Altertekst).

Objektivi është përshtatshëm për luftën kundër korrupsionit.

Masa 5.1
Të arrihen standardet evropiane në kohëzgjatjen e 
hartimit të teksteve shkollore

22. APAAL (2011) ‘Raporti Vjetor’ f.14. Shih: http://www.albranking.com/web/dokumente/
Raporte%20vjetore/raporti_vjetor_2011_final.pdf

23. h t t p : / / w w w. a a a l . e d u . a l / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & v i e w = a r t i -
cle&id=362&Itemid=154&lang=sq
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Institucioni 
përgjegjës

MASH, DAR/ZA

Koha e realizimit 2011-2013

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Urdhri Nr. 102, datë 17.02.2010, “Për 
miratimin e paketës informuese ‘Altertekst 2010-2011’”24 është shoqëruar 
me paketën informuese Altertekst 2010-2011,25 e cila, midis të tjerave, 
përcakton periudhën e përgatitjes së Altertekstit. Për vitin shkollor 2011-
2012 data e shpalljes së fillimit të konkurrimit është mars 2010 dhe data e 
dorëzimit të teksteve shkollore është 1 shkurt 2011.

Masa është formuluar në mënyrë standarde të përgjithshme, pa synime të 
qarta dhe të përshtatshme për anti-korrupsionin.

Masa 5.2
Të ristrukturohet vlerësimi i teksteve, nëpërmjet 
pasurimit të vazhdueshëm të paketës ligjore të 
Alterteksit

Institucioni 
përgjegjës

MASH, DAR/ZA, shtëpitë botuese

Koha e realizimit 2012

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Është përgatitur paketa informuese Alterteks 
2012,26 e cila përmban kritere dhe tregues vlerësimi më të detajuar dhe 
specifikë për kategorinë e lëndëve në krahasim me paketën informuese 
Alterteks 2010-2011.27

Masa është formuluar qartë dhe i përshtatet nevojave të objektivit. Nuk 
është e qartë lidhja e masës për nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Masa 5.3
Politikat e MASH për Alterteksin / Udhëzimet 
shmangin konfliktin e interesit

Institucioni 
përgjegjës

MASH, DAR/ZA

Koha e realizimit 2012

Statusi E zbatuar

24. Shih http://www.mash.gov.al/File/Urdhri%20per%20Altertekst%202010-2011.pdf

25. Shih http://www.mash.gov.al/file/alterteksti-2010-2011.pdf

26. Paketa Informuese “Altertekst 2012”  http://www.mash.gov.al/file/alterteksti/alterteksti-2012.
pdf Acessed on 10/09/2012

27. Shih: Altertekst 2012, fq. 11-20



158

Argumentimi për statusin: Paketa Informuese “Altertekst 2012”, në 
Kreun 2, pika 5, parashikon shmangien e konfliktit të interesit.28 Gjithashtu, 
personat e përfshirë në proces duhet të nënshkruajnë një deklaratë për 
parandalimin e konfliktit të interesit duke pohuar se nuk zhvillojnë asnjë 
veprimtari dhe nuk kanë asnjë lidhje me shtëpitë botuese, institucionet 
arsimore jo-publike të çdo cikli, agjenci trajnimesh në fushën e arsimit ose 
institucione të tjera lidhja me të cilët mund të përbëjë shkak për lindjen e 
konfliktit të interesave.29

Masa është formuluar specifikisht dhe i përshtatet nevojave të luftës 
kundër korrupsionit.

Masa 5.4
Përcaktimi i treguesve të matshëm të  vlerësimit  të  
teksteve  për  komisionet  e lëndëve

Institucioni 
përgjegjës

MASH, DAR/ZA

Koha e realizimit 2012

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Urdhër nr. 102, datë 17.02.2010, “Për  
miratimin e paketës informuese “Altertekst 2010-2011”. Janë publikuar 
treguesit e zgjedhjes katalog. Katalogu është pjesë e paketës së Altertekstit. 
E gjithë paketa e Altertekstit është e publikuar në faqen  ueb të MASH. 
Gjithashtu, Paketa Informuese “Altertekst 2012”, Kapitulli 4, pika 4, 
përcakton kushtet dhe tabelën e vlerësimit të teksteve shkollore.30

Masa është e qartë dhe i përshtatet nevojave të objektivit dhe luftës kundër 
korrupsionit.

 

Objektivi 6 Goditja e fenomenit të korrupsionit në shoqërinë shqiptare

Objektivi është i përshtatshëm në lidhje me luftën kundër korrupsionit, por 
është formuluar në mënyrë të pasaktë.

Masa 6.1
Të përfshihen tema të veçanta të edukimit anti-
korrupsion

Institucioni 
përgjegjës

MASH, IKT dhe Projekti ‘PACA’

28. Shih: Paketa Informuese “Altertekst 2012”, fq. 7. Gjithashtu edhe Urdhër nr. 102, datë 
17.02.2010, “Për  miratimin e paketës informuese ‘Altertekst 2010-2011’” Kapitulli 2 pika 
5, për shmangien e konfliktit të interesit.

29. Raportim për nënkomitetin Drejtësi, Liri, Siguri “Politika të MASH për anti-korrupsionin”, fq.4

30. Shih: Paketa Informuese “Altertekst 2012”, fq. 11-19.
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Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Në shkurt 2012, PACA & IZHA kanë hartuar 
një manual për anti-korrupsionin i cili është i aksesueshëm online31 si dhe 
është shtypur në shtator 2012 në 500 kopje për t’iu shpërndarë mësuesve.32 
Në seksionin 4, zhvillohen me detaje 12 tema anti-korrupsion, së bashku 
me objektivat përkatëse mësimore, të cilat mund të trajtohen nga mësuesit 
në programin e klasave 8 deri 12 në lëndët e edukimit qytetar, të qytetarisë, 
historisë, gjeografisë, sociologjisë dhe filozofisë.

Masa është e qartë dhe i përshtatet nevojave të objektivit dhe luftës kundër 
korrupsionit.

Masa 6.2
Të organizohen seminare të hapura me nxënës 
e studentë për rrezikshmërinë e fenomenit të 
korrupsionit

Institucioni 
përgjegjës

MASH, IKT dhe Projekti ‘PACA’

Koha e realizimit 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Seminaret do të organizohen nga mësuesit me 
manualin e hartuar nga PACA & IZHA gjatë vitit 2012. Ndërkohë është 
zhvilluar konferenca me temë  “Edukimi kundër korrupsionit”, në të cilën 
është trajtuar çështja e zbatimit të manualit të luftës kundër korrupsionit në 
shkollë si dhe çështja e hartimit të kodit të etikës së mësuesit.33

Masa është e qartë dhe i përshtatet nevojave të objektivit dhe luftës kundër 
korrupsionit.

Objektivi 7 Monitorimi i zbatimit te ligjit për arsimin parauniversitar

Objektivi është i qartë por përshtatshmëria me luftën kundër korrupsionit 
nuk është e drejtpërdrejtë.

31. Shih: Astrit Dautaj (redaktor) (2012) Edukimi kundër korrupsionit: Manual për mësuesit, 
IZA & PACA, Tiranë, Shtator 2012. www.mash.al ose http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/
economiccrime/corruption/projects/Albania/Manuals/Education%20ag%20Corruption_Teach-
ers%20Manual_Pilot_finalversion20Feb12-QR_ALB.pdf

32. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshi-
lli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012

33. Po aty.



160

Masa 7.1
Të rritet  efektiviteti  i  procesit  të  inspektimit  të 
institucioneve arsimore publike dhe jopublike

Institucioni 
përgjegjës

MASH

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në faqen e internetit të IKAP-it çdo javë 
paraqiten veprimtaritë kryesore si dhe materiale të ndryshme për grupet 
e interesit. Në periudhën janar-dhjetor 2011, IKAP inspektoi 48 shkolla 
jopublike, nga këto 22 9-vjeçare dhe 26 shkolla të mesme në Tiranë, 
Elbasan, Berat, Lezhë, Fier dhe Lushnjë. Po ashtu, IKAP ka dërguar në 38 
DAR/ZA dhe në shkolla 5 letra informuese lidhur me çështje të ndryshme.34 
Ky institucion vepron sipas rregullores zyrtare të saj të miratuar nga Ministri 
i Arsimit dhe Shkencës.35

Formulimi i Masës 7.1 ka karakter të përgjithshëm, më tepër si objektiv 
më vete, por është i përshtatshëm në lidhje me objektivin dhe luftën kundër 
korrupsionit.

Objektivi 8 Eliminimi i praktikave korruptive në arsimin jopublik

Objektivi është i përshtatshëm në lidhje me luftën kundër korrupsionit, por 
është formuluar në mënyrë tepër abstrakte.

Masa 8.1
Të rregullohet licencimi i institucioneve të arsimit 
jopublik nëpërmjet nxjerrjes së akteve të reja 
nënligjore për transparencën në licencim

Institucioni 
përgjegjës

MASH, QKL

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Aktet e reja nënligjore të miratuara për 
transparencën e licencimit janë: 
1. Udhëzim nr. 11, datë 28.02.2011, “Për procedurat dhe dokumentacionin 

për hapjen e një institucioni privat të arsimit të lartë, programeve të 
studimit universitar në ciklin e parë dhe ciklin e dytë, programeve të 
studimeve jo-universitare, të natyrës profesionale si dhe procedurat për 

34. Reference Raporti vjetor 2011fq 9, 31. Shih: http://ikap.edu.al/?p=696&lang=al

35. Shih http://ikap.edu.al/?cat=12&lang=al
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pezullimin dhe revokimin e licencës”.36

2. Urdhri nr. 136, datë 21.03. 2011, “Për miratimin e Standardeve 
Shtetërore të Cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të 
studimeve të ciklit të tretë në institucionet e arsimit të lartë” i përafruar 
plotësisht me “Standardet dhe Udhëzimet për Sigurimin e Cilësisë në 
Sistemin e Arsimit të Lartë Evropian”, miratuar nga “Rrjeti Evropian për 
Sigurimin e Cilësisë”.37

3. Vendim nr. 368, datë 14.4.2011, “Për disa shtesa dhe ndryshime në 
Vendimin Nr. 424, datë 2.6.2010 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin 
e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e 
institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisë”, të ndryshuar”38

4. Udhëzim Nr. 29/1, datë 16.08.2011, “Për përcaktimin e tarifave të 
shërbimeve që kryen Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë”39

Masa është e qartë dhe i përshtatet nevojave të objektivit dhe luftës kundër 
korrupsionit.

Masa 8,2
Futja e detyrimit që brenda 90 ditëve Këshilli i 
Akreditimit shprehet për aprovim apo mos aprovim të 
programeve të studimit

Institucioni 
përgjegjës

MASH, QKL

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në pikën 3 të Udhëzimit Nr. 11, datë 
28.02.2011, Ministria e Arsimit dhe Shkencës vendos detyrimin prej 90 ditës 
që Këshilli i Akreditimit duhet të respektojë në miratimin apo mosmiratimin 
e programeve te studimit.40

Masa është e qartë dhe i përshtatet nevojave të objektivit dhe luftës kundër 
korrupsionit.

36. Shih http://www.mash.gov.al/File/DZHAP/udhezimi_per%20IAL%20private_
feb2011%281%29.pdf

37. Shih http://www.mash.gov.al/File/Integrimi/Raporti%20per%20Kapitullin%2026.pdf

38. Shih http://www.albranking.com/web/dokumente/Rregullorje_APAAL_VKM-424_VKM_368.
pdf

39. Shih http://www.mash.gov.al/File/Arsimi%20privat/Udhezim_perbashket_MASH_MinFin.pdf

40. Udhëzim nr. 11, date 28.02.2011, “Për procedurat dhe dokumentacionin për hapjen e një 
institucioni privat të arsimit të lartë, programeve të studimit universitar në ciklin e parë dhe 
ciklin e dytë, programeve të studimeve jo-universitare, të natyrës profesionale si dhe proce-
durat për pezullimin dhe revokimin e licencës. Pika 3, “Këshilli i Akreditimit (KA), brenda 90 
ditëve, shprehet me shkrim, për programin/et e studimit të paraqitur. Vlerësimi i KA i përcjellë 
në Drejtorinë e Zhvillimit të Arsimit Privat është vlerësim pozitiv ose negativ. Vlerësimi negativ 
duhet të jetë i argumentuar.”
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3. Analiza e zbatimit 

Seksioni 1 

Niveli i zbatimit të masave anti-korrupsion të parashikuara nga plani i 
veprimit në fushën “Reformat e Sistemit Arsimor” paraqitet si më poshtë: 

- 19 masa (ose 86%%) të zbatuara; 
- 2 masa (ose 9%) të zbatuara me vonesë; 
- 1 masa (ose 5%) e pazbatuar.
Seksioni 2 

Realizimi i masave është në nivel të kënaqshëm, por duhet theksuar se: 
- Disa prej objektivave dhe masave të plan-veprimit 2011-2013 janë 

masa të mbartura (objektivi 2, objektivi 4, objektivi 6 dhe masat e tyre 
përkatëse) ose të rivlerësuara (masat e objektivit 5) nga plan-veprimi 
2011.

- Një pjesë e masave janë telegrafike apo pjesë e masave të tjera ose 
tregues të tyre (p.sh., Masa 2.1 dhe 2.2; Masa 4.1 dhe 4.2)

- Formulimi i disa masave nuk përputhet me treguesit (p.sh., formulimi 
i masës 1.2 është e tipit përmirësim cilësor, kurse treguesi është 
rregullator.)

Kjo ul shkallën e ndikimit real të përmbushjes së këtyre masave.
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reforma në fushën e  mbrojt j e s

1.  Natyra e planit të veprimit në fushën “Reforma 
në Fushën e Mbrojtjes”

Gjatë vitit 2012 
objektivat e Planit 
të Veprimit1 kanë 
ndryshuar dhe vetëm 
objektivi 6 ka ngelur i 
njëjtë me vitin 2011. 
Në këtë kapitull do të 
analizohen vetëm pesë 
objektiva nga të cilët 
objektivi 5 për arsye 
afati të zbatimi sipas 
metodologjisë së përzgjedhur nuk përfshihet në monitorim.

Seksioni 1

Numri i objektivave

Objektivat e reformës anti-korrupsion në reformat në fushën e Mbrojtjes” 
që do të analizohen tek ky kapitull janë 6 (gjashtë) dhe përfshijnë: 

1. Rishikimi i paketës ligjore e cila përcakton gjithë veprimtarinë e FARSH.
2. Përmirësimi dhe hartimi i politikave, procedurave, planeve dhe 

programeve për menaxhimin e personelit.
3. Planifikimi i buxhetit në përputhje me përparësitë kryesore të 

zhvillimit të FA, me qëllim racionalizimin e shpenzimeve dhe rritjen e 
transparencës. 

4. Forcimi i kontrollit me qëllim ndalimin e veprave korruptive në strukturat 
e MM dhe të FA.

5. Ngritja dhe funksionimi i logjistikës së integruar, rishikimi i kapaciteteve 
për mbështetje të operacioneve, brenda dhe jashtë vendit sipas 
standardeve të NATO-s, me qëllim eliminimin e akteve korruptive. 

1. Urdhri nr. 648, datë 31.01.2012, “Plan-Veprimi i Ministrisë së Mbrojtjes për Luftën Kundër 
Korrupsionit 2012-2013”
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6. Rritja e shkallës së ndërgjegjësimit të personelit për luftën kundër 
korrupsionit. 

 Natyra e objektivave
Reforma anti-korrupsion në fushën e mbrojtjes për vitin 2012 përqendrohet 

te përmirësimet ligjore për menaxhimin e personelit dhe parandalimin e 
konfliktit të interesit, te transparenca e menaxhimit të burimeve njerëzore, 
përdorimi i standardeve fikse në planifikimin e shpenzimeve operative me 
qëllim rritjen e transparencës, te kontrollet dhe auditet si dhe te rritja e 
ndërgjegjësimit të personelit mbi luftën kundër korrupsionit dhe etikës së 
ushtarakut.

Seksioni 2

Në Fushën e Mbrojtjes në planin e veprimit 2012, nga 27 (njëzetë e 
shtatë) masa në total të parashikuara në të vetëm 17 u monitoruan nga të 
cilat 7 masa (ose 41%) synojnë ngritje kapacitetesh; 4 (katër) masa (ose 
24%) kanë natyrë rregullatore dhe 6 (gjashtë) masa (ose 35%) synojnë 
përmirësime cilësore. 

Meqë ky kapitull mbulon monitorimin e zbatimit të masave për periudhën 
janar 2012-qershor 2012 ky raport përfshin monitorimin e masave, të cilat 
kanë afat zbatimi deri në vitin 2012, siç përcaktohet edhe në metodologji. 
Bazuar në këtë kriter, nga 27 (njëzetë e shtatë) masa në total do të 
monitorohen gjithsej 17 (shtatëmbëdhjetë) masa ose 63% e tyre. 

Seksioni 3

Të gjashtë objektivat e reformës në fushën e mbrojtjes përputhen me 
Strategjinë Anti-Korrupsion dhe janë formuluar qartë. Objektivi 1 është 
përmirësuar ndjeshëm në formulim krahasuar me atë të vitit 2011 ku i 
referohej përmirësimit të procesit për parandalimin e konfliktit të interesit. 
Në planin e veprimit të vitit 2012 ky objektiv ka karakter më të gjerë 
çka rrit përshtatshmërinë e tij në lidhje me luftën ndaj korrupsionit. Po 
ashtu, edhe pse është formuluar në mënyrë të qartë dhe ka për qëllim 
përfshirjen e masave që synojnë rritjen e transparencës, objektivit 3 jo 
domosdoshmërisht sjell rezultate pozitive në luftën ndaj korrupsionit. Për 
këtë nevojiten edhe zbatimi korrekt dhe monitorimi rigoroz. 

Në përgjithësi masat për fushën e mbrojtjes janë formuluar qartë dhe 
japin kontribut në përmbushjen e objektivave. Vetëm në rastin e Objektivit 
1, masa 1.3 jep një kontribut të kufizuar, sepse ai i referohet zhvillimit të 
trajnimeve vetëm mbi konfliktin e interesit.

Shumë prej treguesve të monitorimit nuk janë të përshtatshëm për 
zbatimin e masës. Rasti i masës 1.3, p.sh., nxjerr në pah se treguesi 
nuk ndihmon në monitorimin e zbatimit të saj. Vlerësimi mund të ishte 
më i plotë, nëse do ishin parashikuar numri i trajnimeve që do të kryhen 
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gjatë vitit dhe numrin e personave të trajnuar. Afatet e vendosura për 
përmbushjen e masave janë të arsyeshme edhe gjatë vitit 2012. Edhe 
në rastin e masës 2.3 treguesit e monitorimit që lidhen me miratimin 
e urdhrave të Ministrit të Mbrojtjes dhe me miratimin e dokumentit 
“Politikat për menaxhimin e informacionit të personelit përmes sistemit 
bazë të të dhënave” nuk përputhet shumë me natyrën e masës. Edhe pse 
tregojnë zbatimin e masës në letër, vënia në funksion e këtij sistemi nuk 
mund të matet përmes miratimit të urdhrave por nevojitet edhe kontrolli 
për punën e tij. Edhe tek masa 2.4 treguesi nuk është i përshtatshëm, 
sepse nuk ndihmon në matjen e zbatimit praktik të masës, e cila nuk 
mund të matet thjesht me miratimin e Urdhrit të Ministrit. Treguesi i 
monitorimit mungon te masa 3.1. Një tregues i përshtatshëm për këtë 
masë mund të ishte “Drejtimet ku janë përqendruar fondet dhe buxheti i 
caktuar për çdo drejtim”.

Nga 17 masa të monitoruara në fushën e mbrojtjes, pjesa më e madhe 
e tyre ka një afat zbatimi “gjatë vitit 2012” ose “janar-dhjetor 2012”. 
Ky afat kohor zbatimi mund të krijojë hapësira për neglizhencë, prandaj 
përcaktimi më i qartë i afateve dhe detyrave konkrete për t’u përmbushur 
do të ndihmonte procesin e zbatimit të masave. Kjo vlen edhe për rastin e 
masave me natyrë ngritje kapacitetesh, trajnime, seminare apo mbledhje 
mësimore (p.sh., objektivi 1, masa 1.3, objektivi 2, masa 2.3, objektivi 
6, masa 6.1, 6.2, 6.4)

Raporti për zbatimin e planit të veprimit të vitit 2012 në fushën e 
mbrojtjes nuk përcakton asnjë institucion përgjegjës dhe bashkëpunues 
në zbatimin e masave. Si rrjedhojë, në vlerësimin e zbatimit të masave për 
2012 u morën për bazë institucionet e përcaktuara në planin e veprimit 
të vitit 2011. 

Në plani i veprimit të vitit 2012 nuk janë përcaktuar burimet e zbatimit 
në krah të të gjitha masave . Si rrjedhojë, edhe në këtë aspekt, duke u 
bazuar tek viti 2011, është konsideruar si burim për zbatimin e masave 
buxheti i shtetit.

2. Zbatimi i masave

Objektivi 1
Rishikimi i paketës ligjore e cila përcakton gjithë 
veprimtarinë e Forcave të Armatosura (FA) të RSH

Ky objektiv përputhet me Strategjinë Anti-Korrupsion dhe është përmirësuar 
ndjeshëm si formulim krahasuar me atë të vitit 2011 dhe ka karakter më 
të gjerë çka rrit përshtatshmërinë e tij në lidhje me luftën ndaj korrupsionit.
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Masa 1.1
Të përmirësohet kuadri ligjor për menaxhimin e 
personelit

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA-së.

Koha e realizimit Janar-dhjetor 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht, me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Ministria e Mbrojtjes ka përgatitur ndryshimet 
në Ligjin Nr. 9171, datë 22.01.2004 “Për gradat dhe karrierën ushtarake në 
FA të RSH”. Gjithashtu, projektligji është dërguar për mendim në ministritë 
përkatëse dhe më pas i është dërguar për miratim Këshillit të Ministrave. 
Megjithatë ky projektligj nuk është miratuar ende nga Kuvendi. Meqenëse 
afati i masës përfshin periudhën deri në dhjetor 2012, masa konsiderohet e 
zbatuar pjesërisht dhe afati i saj vijon.

Masa 1.1 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për përmbushjen 
e objektivit 1. Edhe treguesit e monitorimit janë të qartë dhe të përshtatshëm 
për matjen e masës.

Masa 1.2
Rritja e kontrolleve në strukturat e MM dhe të ShP të 
FA, për zbatimin e procedurave të punës lidhur me 
konfliktin e interesit

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA-së.

Koha e realizimit Shkurt-July 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Sipas informacionit të marrë nga Ministria e 
Mbrojtjes për periudhën janar - qershor 2012, strukturat e këtij institucioni 
kanë ushtruar 2 inspektime, 4 kontrolle, dhe 16 verifikime për zbatimin 
e akteve ligjore e nënligjore kryesisht në fushën e personelit të FA-së.2 
Megjithatë asnjë nga dokumentacionet e planeve vjetorë të kërkuar nuk u 
vunë në dispozicion. Gjithashtu, rritja e numrit të kontrolleve është e vështirë 
të verifikohet për shkak të mungesës së statistikave mbi numrin e mëparshëm 
të tyre. Si rrjedhojë, kjo masë konsiderohet e zbatuar pjesërisht. 

Masa 1.2 është formuluar qartë dhe është e përshtatshme për arritjen e 
objektivit 1, sepse rritja e kontrolleve në strukturat e MM përmirëson procesin 
e parandalimit të konfliktit të interesit.

2. Aneksi i “Realizmi i masave nga Ministria e Mbrojtjes të Planit të Veprimit Anti-Korrupsion për 
periudhën 1 janar-qershor 2012” (Informacion i nisur me e-mail nga Ministria e Mbrojtjes më 
datë 07.11.2012)
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Masa 1.3
Trajnimi i personelit përgjegjës, në lidhje me 
administrimin, shmangien dhe trajtimin e konfliktit në 
fushën e veprimtarisë së FA

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA-së.

Koha e realizimit Gjatë vitit 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Masa 1.3 ka karakter ngritje kapacitetesh 
dhe specifikon llojet e trajnimeve konkrete mbi konfliktin e interesit në 
fushën e veprimtarisë së FA. Ndërkohë që masa është e përshtatshme për 
përmbushjen e objektivit, treguesit e monitorimit nuk janë të përshtatshëm 
pasi nuk i referohen kryerjes së trajnimeve apo numrit të tyre. Treguesit i 
referohen marrëveshjeve të kryera nga MM me pushtetin vendor. Ministria 
dha informacion për këta tregues sipas të cilëve Ministria e Mbrojtjes ka 
nënshkruar 15 marrëveshje dhe janë plotësuar masat e planifikuara me 
pushtetin vendor për detyrimet e ndërsjella. Po ashtu, janë publikuar në 
media 29 veprimtari të ndërmarra për këtë proces me qëllim sensibilizimin e 
popullsisë.3 Asnjë informacion nuk u dha në lidhje me kryerjen e trajnimeve. 
Si rrjedhojë, kjo masë konsiderohet e pazbatuar pavarësisht se afati i saj 
vijon. 

Masa 1.3 është formuluar qartë, por jep një kontribut të kufizuar mbi 
përmbushjen e objektivit, sepse i referohet zhvillimit të trajnimeve vetëm 
mbi konfliktin e interesit. Në planin e veprimit treguesit e monitorimit nuk 
janë të përshtatshëm pasi nuk janë hartuar në përputhje me zbatimin e 
masës dhe nuk ndihmojnë në monitorimin e zbatimit të saj. Vlerësimi mund 
të ishte më i plotë, nëse do ishin parashikuar numri i trajnimeve që do të 
kryhen gjatë vitit dhe numrin e personave të trajnuar. Afatet e vendosura janë 
të arsyeshme gjatë vitit 2012.

Objektivi 2
Përmirësimi dhe hartimi i politikave, procedurave, 
planeve dhe programeve për menaxhimin e personelit

Ky objektiv përputhet me strategjinë anti-korrupsion dhe është formuluar 
në mënyrë të qartë. 

Masa 2.1
Hartimi i procedurave, planeve dhe programeve për të 
mundësuar zbatimin e modelit të ri në ciklin rekrutim-
arsimim-kualifikim-trajnim të oficerëve të rinj

3. Aneksi i “Realizmi i masave nga Ministria e Mbrojtjes të Planit të Veprimit Anti-Korrupsion për 
periudhën 1 janar-qershor 2012” (Informacion i nisur me e-mail nga Ministria e Mbrojtjes më 
datë 07.11.2012)
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Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave Njësitë kryesore të FA. DAP 
(ndihmë kur kërkohet)

Koha e realizimit Janar-dhjetor 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht, me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Masa 2.1 është me karakter rregullator dhe 
kontribuon në përmbushjen e objektivit duke specifikuar veprime konkrete. 
Për të monitoruar përmbushjen e kësaj mase në plan janë parashikuar 2 
tregues. Treguesi i parë ka të bëjë me njohuritë e plota të personelit për 
aktet ligjore e nënligjore që kanë dalë gjatë kësaj periudhe dhe zbatimi i 
tyre në praktik. Ky tregues është hartuar qartë dhe ndihmon në matjen e 
zbatimit të masës. Për zbatimin e masës Ministria ka punuar për njohjen 
dhe zbërthimin e çdo akti ligjor dhe nënligjor që ka të bëjë me FA, lidhur me 
trajtimin e ushtarakëve, e të personelit në misionet jashtë vendit, etj.4 Nga 
ana tjetër, treguesi i dytë, që ka të bëjë me zbatimin e Ligjit nr. 8503, “Për 
të drejtat e informimit mbi dokumentet zyrtare”, nuk është i përshtatshëm 
dhe nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë me masën e, si rrjedhojë, nuk ndihmon në 
matjen e zbatimit të masës. Ministria raportoi që janë hartuar dhe plotësuar 
34 deklarata të shmangies së konfliktit të interesit nga të gjithë anëtarët 
e komisioneve të testimit, rekrutimit dhe promovimit në karrierë.5 Masa 
konsiderohet e zbatuar pjesërisht me afat në vazhdim, duke pasur parasysh 
afatin e saj dhe në bazë të përcaktimeve metodologjike të këtij studimi.

Masa 2.1 është hartuar qartë dhe specifikon veprime konkrete për 
përmbushjen e objektivit 2. 

Masa 2.2

Përmirësimi i procedurave për emërimin, vlerësimin 
dhe ngritjen në gradë e karrierë, të personelit me 
qëllim rritjen e transparencës dhe barazisë duke 
synuar evitimin e informalitetit

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave njësitë kryesore të FA. DAP 
(ndihmë kur kërkohet)

Koha e realizimit Janar-shtator 2012

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Kjo masë është në përputhje me objektivin 

4. Aneksi i “Realizmi i masave nga Ministria e Mbrojtjes të Planit të Veprimit Anti-Korrupsion për 
periudhën 1 janar-qershor 2012” (Informacion i nisur me e-mail nga Ministria e Mbrojtjes më 
datë 07.11.2012)

5. Ligji Nr.8503, datë 30.6.1999, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet Zyrtare”
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e Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2012.6 Kjo Ministri në zbatim të kësaj 
mase ka miratuar Direktivën e Mbrojtjes në janar 2012.7 Gjithashtu MM 
raportoi se ka përgatitur dhe zbatuar 4 urdhra të Ministrit të Mbrojtjes për 
këtë qëllim, ka përgatitur propozimet për plotësimin e TOP-it dhe miratimi i 
tyre, janë ngritur dhe kanë ushtruar kompetencat e tyre shtatë komisionet e 
karrierës në strukturat e FA-së për përparimin në gradë të të gjitha niveleve 
të personelit. Gjithashtu, janë ngritur komisionet për shqyrtimin e ankesave 
të personelit për mangësitë dhe problematikën e ndeshur në komisionet e 
karrierës me qëllim rritjen e transparencës, eliminimin e mangësive si dhe 
menaxhimin sa më të mirë të personelit të FA-së. Përgjegjësia institucionale 
dhe afati janë përcaktuar qartë dhe në mënyrë konkrete. Si rrjedhojë e 
informacionit të mësipërm, masa konsiderohet e zbatuar në kohë.

Masa 2.2 është hartuar saktë dhe kontribuon drejtpërsëdrejti në 
përmbushjen e Objektivit 2.

Masa 2.3

Automatizimi i sistemit të menaxhimit të burimeve 
njerëzore, së pari të personelit aktiv e atij në 
rezervë, të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Forcave të 
Armatosura

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave njësitë kryesore të FA

Koha e realizimit Gjatë vitit 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon 

Argumentimi për statusin: Sipas informacionit të marrë nga Ministria, 
janë kontrolluar 124 struktura të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Forcave të 
Armatosura dhe për problematikat e konstatuara u dhanë 8 rekomandime. 
Është trajnuar personeli dhe po punohet për infrastrukturën e nevojshme për 
zbatimin e sistemit. Është zhvilluar trajnimi i një pjese të personelit që do 
të punojë me bazën e të dhënave.8 Meqë sistemi i automatizuar nuk është 
ende funksional si dhe duke pasur parasysh afatin e saj dhe përcaktimet 
metodologjike, masa vlerësohet e zbatuar pjesërisht me afat që vijon. 

Masa 2.3 është e përshtatshme për përmbushjen e objektivit. Megjithatë, 
treguesit e monitorimit që lidhen me miratimin e urdhrave të Ministrit të 
Mbrojtjes dhe me miratimin e dokumentit “Politikat për menaxhimin e 
informacionit të personelit përmes sistemit bazë të të dhënave” nuk përshtaten 
6. Revista Mbrojtja, Nr.1 (2012), Organ Qendror i Ministrisë së Mbrojtjes http://www.mod.gov.

al/images/mbrojtja/pdf/mbrojtja_nr_1_2012.pdf

7. Direktiva e Mbrojtjes 2012, Nr. 562, datë 26.01.2012 http://www.mod.gov.al/images/direk-
tiva_e_mbrojtjes2012.pdf

8. Aneksi i “Realizmi i masave nga Ministria e Mbrojtjes të Planit të Veprimit Anti-Korrupsion për 
periudhën 1 janar-qershor 2012” (Informacion i nisur me e-mail nga Ministria e Mbrojtjes më 
datë 07.11.2012)
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shumë me natyrën e masës. Treguesit evidentojnë zbatimin e masës në letër, 
por vënia në funksion e këtij sistemi nuk mund të matet përmes miratimit të 
urdhrave por nevojitet edhe kontrolli për punën e tij. 

Masa 2.4

Përfundimi i procedurave të llogaritjes së pensioneve 
për të gjithë ushtarakët në rezervë e pension si dhe 
të gjithë ushtarakët aktivë e në rezervë të pajisen me 
kartë identiteti ushtaraku

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave njësitë kryesore të FA

Koha e realizimit Gjatë vitit 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon 

Argumentimi për statusin: Ministria e Mbrojtjes raportoi se është krijuar 
struktura organike për trajtimin e pensioneve të ushtarakëve në rezervë. 
Gjithashtu, është hartuar procedura standarde e trajtimit të tyre.9 Megjithatë 
nuk ka përfunduar i gjithë procesi i llogaritjes së pensioneve. Duke pasur 
parasysh edhe shtrirjen e afatit, masa konsiderohet e zbatuar pjesërisht me 
afat që vijon. 

Masa 2.4 është hartuar qartë dhe specifikon konkretisht çfarë procedurash 
duhen përfunduar. Treguesi nuk është i përshtatshëm, sepse nuk ndihmon 
në matjen e zbatimit praktik të masës e cila nuk mund të matet thjesht me 
miratimin e Urdhrit të Ministrit.

Objektivi 3
Planifikimi i buxhetit në përputhje me prioritetet 
kryesore të zhvillimit të FA, me qëllim racionalizimin e 
shpenzimeve dhe rritjen e transparencës

Ky objektiv është formuluar në mënyrë kryesisht të qartë. Megjithatë, 
përfshirja e masave që synojnë rritjen e transparencës jo domosdoshmërisht 
sjell rezultate pozitive në luftën kundër korrupsionit. Për këtë nevojitet edhe 
zbatimi korrekt dhe monitorimi rigoroz. 

Masa 3.1
Përqendrimi i fondeve në ato drejtime, të cilat rritin 
kapacitetet operacionale të FA

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA. DAP 
(ndihmë kur kërkohet)

9. Aneksi i “Realizmi i masave nga Ministria e Mbrojtjes të Planit të Veprimit Anti-Korrupsion për 
periudhën 1 janar-qershor 2012” (Informacion i nisur me e-mail nga Ministria e Mbrojtjes më 
datë 07.11.2012)
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Koha e realizimit Prill-dhjetor 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Ministria e Mbrojtjes nuk raportoi asnjë 
informacion në lidhje me këtë masë. Pavarësisht mungesës së raportimit, disa 
objektiva operacionalë janë realizuar në disa projekte madhorë modernizimi. 
Një nga këto objektiva është Helikopteri “Cougar”, i pari i një seti prej pesë 
helikopterësh të këtij tipi për Forcat Ajrore.10 Gjithashtu, është ngritur Qendra 
e Simulimit në Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes.11 Përveç këtyre, janë 
fuqizuar Batalioni i Forcave Speciale dhe Forcave Komando sipas standardeve 
të NATO-s.12 Të gjitha këto ngritje kapacitetesh operacionale janë kryer 
jashtë afatit të monitorimit. Si rrjedhojë, edhe pse masa është zbatuar, për 
shkak të metodologjisë së përzgjedhur konsiderohet e pazbatuar. 

Masa 3.1 është specifike dhe jep kontribut në përmbushjen e objektivit. 
Treguesi i monitorimit mungon. Një tregues i përshtatshëm mund të ishte 
“Drejtimet ku përqendrohen fondet dhe buxheti i përcaktuar për çdo drejtim”.

Masa 3.2
Ripunimi i planeve dhe programit vjetor të punës të 
strukturave të MM dhe FA në përputhje me fondet e 
ndara

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA. DAP 
(ndihmë kur kërkohet)

Koha e realizimit Shkurt-July 2012

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Për të zbatuar këtë masë, Ministria e 
Mbrojtjes ka hartuar dhe miratuar Urdhrin e përbashkët me Ministrinë e 
Financave lidhur me administrimin e vlerave materiale, Urdhri Nr. 412, datë 
13.03.2012, “Për miratimin e Planit të Veprimit për trajtimin e aktiveve 
që janë tepër dhe jashtë nevojave të FA”. Gjithashtu, është hartuar dhe 
nxjerrë Udhëzimi i Ministrit të Mbrojtjes, Nr. 03, datë 13.03.2012, “Për 
afatet e përdorimit, kriteret, procedurat dhe kompetencat për nxjerrjen jashtë 
përdorimit të aktiveve në FA dhe trajtimi i tyre pas heqjes nga përdorimi”. Si 
rrjedhojë, masa konsiderohet e zbatuar në kohë.

10. http://www.balkanweb.com/kryesore/1/mberrin-nga-franca-helikopteri-i-pare-per-forcat-e-ar-
matosura-111844.html, 3 dhjetor 2012

11. http://www.mod.gov.al/index.php?option=com_content&view=article&id=2062:peruro-
het-qendra-e-simulimit-ne-komanden-e-doktrines-dhe-stervitjes&catid=87&Itemid=662, 24 
tetor 2012

12. http://www.mod.gov.al/index.php?option=com_content&view=article&id=149:batali-
oni-i-forcave-speciale-ne-proces-modernizimi&catid=172&Itemid=545, 18 shkurt 2011
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Masa 3.2 është hartuar qartë dhe jep kontribut në përmbushjen e objektivit 
3.

Objektivi 4
Forcimi i kontrollit me qëllim ndalimin e veprave 
korruptive në strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe FA

Objektivi 4 përputhet me strategjinë anti-korrupsion. Ai është hartuar 
qartë dhe jep kontribut në luftën kundër korrupsionit. 

Masa 4.1
Kontroll mbi shpenzimet duke kërkuar edhe 
efektivitetin e arritur për çdo fond të shpenzuar

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA. 

Koha e realizimit Janar-dhjetor 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Gjatë gjashtë mujorit të parë MM raportoi 
detajimin e Buxhetit për vitin 2012 dhe verifikimin e zbatimit të investimeve 
të kryera në 65 objekte. Gjithashtu, Ministria kreu 32 verifikime ku evidentoi 
9 raste me probleme. Ajo ndërmori masa zhdëmtimi në 67 raste, për 1212 
persona e subjekte të ndryshme, për shumën 26.8 milion lekë. Nga ana 
tjetër, Ministria ndërmori masa administrative e disiplinore në 17 raste, për 
të cilat janë rekomanduar e dhënë vërejtje të ndryshme për 13 persona, 
ndërsa largim e shkarkim nga detyra për 4 persona civilë duke zgjidhur 
kontratën e punës. Së fundmi, janë vënë gjoba në 9 raste për 29 persona në 
shumën prej 2.2 milion lekë.13 Masa vlerësohet e zbatuar pjesërisht me afat 
që vijon duke pasur parasysh se afati shkon deri në dhjetor të vitit 2012. 

Masa 4.1 ndikon drejtpërdrejt dhe në mënyrë domethënëse për 
përmbushjen e objektivit 4. 

Masa 4.2
Trajnimi i personelit përgjegjës për kryerjen e 
kontrolleve (auditeve).

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA. 

Koha e realizimit Janar-dhjetor 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Kjo masë synon ngritjen e kapaciteteve. Për 
përmbushjen e kësaj mase janë trajnuar 12 persona dhe janë zhvilluar 4 
trajnime në 6 mujorin e parë të vitit 2012. Meqenëse informacioni i marrë i 

13. Aneksi i “Realizmi i masave nga Ministria e Mbrojtjes të Planit të Veprimit Anti-Korrupsion për 
periudhën 1 Janar – Qershor 2012” (Informacion i nisur me e-mail nga Ministria e Mbrojtjes 
më datë 07.11.2012)
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referohet vetëm pjesës së parë të vitit dhe se afati i saj shtrihet edhe më tej, 
masa konsiderohet e zbatuar pjesërisht me afat që vijon. 

Masa 4.2 është e përshtatshme e specifike dhe jep kontribut të drejtpërdrejt 
për përmbushjen e objektivit 4. Megjithatë, vlerësimi i përmbushjes së kësaj 
mase është i vështirë, pasi treguesi nuk specifikon sa trajnime duhen kryer 
gjatë periudhës së caktuar për të vlerësuar ecurinë. Një tregues sasior do të 
ishte më i përshtatshëm, si, p.sh., “Hartimi i planit dhe kryerja e 6 trajnimeve 
të personelit të Drejtorisë së Auditit të Ministrisë së Mbrojtjes”.

Objektivi 5

Ngritja dhe funksionimi i logjistikës së integruar, rishikimi 
i kapaciteteve për mbështetje të operacioneve, brenda 
dhe jashtë vendit sipas standardeve të NATO-s, me qëllim 
eliminimin e praktikave korruptive

Në këtë objektiv, për shkak të afatit të zbatimit që del jashtë metodologjisë 
së përzgjedhur, nga 8 masa do të analizohet vetëm një. Objektivi është i 
nevojshëm në luftën kundër korrupsionit dhe është hartuar saktë. 

Masa 5.2
Përqendrimi i procedurave të prokurimit për fondet e 
akorduara për blerje mallra, shërbime dhe investime

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA

Koha e realizimit Deri në mars 2012

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Buxheti për vitin 2012 është detajuar. Njësitë 
shpenzuese që e përdornin të decentralizuar zërin buxhetor 602 janë ulur 
nga 58 në 46 për vitin 2012. Meqenëse zërat buxhetorë janë përqendruar 
në më pak njësi shpenzuese masa konsiderohet e zbatuar në kohë. 

Masa 5.2 mund të formulohej më qartë duke përcaktuar pakësimin e 
zërave të buxhetit.

Objektivi 6
Rritja e shkallës së ndërgjegjësimit të personelit për luftën 
kundër korrupsionit

Ky objektiv është hartuar qartë dhe është në përputhje me strategjinë anti-
korrupsion dhe është hartuar qartë.
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Masa 6.1

Zhvillimi i mbledhjes mësimore (çdo vit) me 
personelin e strukturave të MM dhe të FA, me objekt 
“Njohjen e akteve ligjore e nënligjore që lidhen me 
luftën kundër korrupsionit”

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA

Koha e realizimit Janar-dhjetor 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Informacioni i marrë nga Ministria e Mbrojtjes 
evidenton se janë zhvilluar 3 seanca udhëzimi me inspektorët dhe agjentët 
e Policisë Kriminale si dhe janë zhvilluar takime njohëse për parandalimin 
dhe luftën kundër korrupsionit me personelin përgjegjës. Gjithashtu, janë 
trajnuar rreth 96 ushtarakë. Treguesi përcakton zhvillimin e 5 takimeve e 
seancave mësimore në strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe 17 seanca 
në strukturat e Forcave të Armatosura. Numri i takimeve dhe seancave 
të përcaktuara nga treguesit është më i ulët krahasuar me ato të kryera, 
por për shkak se periudha e zbatimit vazhdon deri në dhjetor 2012 masa 
konsiderohet e zbatuar pjesërisht me afat që vijon. 

Pavarësisht se është hartuar qartë, në vetvete masa 6.1 nuk jep ndonjë 
kontribut të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit.

Masa 6.2

Zhvillimi i seminarit afatshkurtër (çdo vit) me 
personelin përgjegjës për luftën kundër korrupsionit, 
lidhur me zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga aktet 
ligjore e nënligjore për luftën kundër korrupsionit 
si: kodi penal e penal ushtarak, manuali i etikës së 
ushtarakut, etj.

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA

Koha e realizimit Janar-dhjetor 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht me afat që vijon

Argumentimi për statusin: Ministria e Mbrojtjes raportoi që gjatë periudhës 
së monitorimit ishin organizuar studime me temë “Format e shfaqjes, 
identifikimi i rasteve, fushat e veprimit, mënyrat e zbulimit dhe izolimi i 
tyre” i shtrirë në tre struktura të FA dhe shpallja e rezultatit. Megjithatë, 
Ministria nuk raportoi për asnjë grup pune të ngritur për të identifikuar 
shfaqjen e praktikave korruptive, siç ishte përcaktuar treguesi i monitorimit. 
Rrjedhimisht, masa konsiderohet e zbatuar pjesërisht me afat që vijon.14

14. Aneksi i “Realizmi i masave nga Ministria e Mbrojtjes të Planit të Veprimit Anti-Korrupsion për 
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Masa 6.2 përputhet me objektivin, por nuk jep ndonjë kontribut të 
rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit.

Masa 6.3
Identifikimi dhe luftimi i formave dhe mënyrave të 
shfaqjes së dukurive dhe praktikave korruptive në FA

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA

Koha e realizimit Janar-dhjetor 2012

Statusi E zbatuar në kohë

Argumentimi për statusin: Ministria informoi që janë zhvilluar dy takime me 
të gjitha strukturat e MM dhe të FA për tematikën e studimit mbi identifikimin 
dhe luftimin e formave dhe mënyrave të shfaqjes së korrupsionit si dhe janë 
publikuar e përditësuar dukuritë korruptive në faqen zyrtare të Ministrisë 
së Mbrojtjes dhe strukturave të FA.15 Duke pasur parasysh argumentin e 
mësipërm masa konsiderohet e zbatuar në kohë.

Masa 6.3 është thelbësore për luftën ndaj korrupsionit, sepse identifikon 
format dhe mënyrat se si shfaqet korrupsioni në forcat e armatosura. 
Megjithatë, nëse gjetjet nuk përkthehen në politika specifike për të luftuar 
korrupsionin, kjo masë nuk ndihmon dot në luftën kundër dukurisë.

Masa 6.4
Informimi i strukturave përgjegjëse për luftën kundër 
korrupsionit; Shkëmbimi dhe shpërndarja në kohë e 
informacioneve përkatëse

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA

Koha e realizimit Janar-dhjetor 2012

Statusi E pazbatuar 

Argumentimi për statusin: Sipas informacionit të marrë, janë dyfishuar 
pikat e kontaktit elektronik për dukurinë e korrupsionit si dhe janë trefishuar 
numrat e telefonit pa pagesë për denoncimin e rasteve abuzive. Pas testimit 
të numrave të vendosur nga Ministria e Mbrojtjes në faqen e saj, asnjë prej tre 
numrave nuk funksiononte.16 Telefonatat u kryhen në periudha të ndryshme 
dhe gjithmonë brenda orarit zyrtar, por, pavarësisht kësaj, numrat ishin 
gjithmonë jashtë funksionit. Si rrjedhojë, masa konsiderohet e pazbatuar 

periudhën 1 janar-qershor 2012” (Informacion i nisur me e-mail nga Ministria e Mbrojtjes më 
datë 07.11.2012)

15. Aneksi i “Realizmi i masave nga Ministria e Mbrojtjes të Planit të Veprimit Anti-Korrupsion për 
periudhën 1 janar-qershor 2012” (Informacion i nisur me e-mail nga Ministria e Mbrojtjes më 
datë 07.11.2012)

16. http://www.mod.gov.al/
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pavarësisht afatit të saj.17

Masa 6.4 është thelbësore për luftën ndaj korrupsionit. Ajo është hartuar 
saktë dhe jep kontribut në përmbushjen e objektivit.

Masa 6.5
Rritja e mundësive për denoncimin e rasteve të 
abuzimit dhe praktikave korruptive nëpërmjet shtimit 
të pikave të kontaktit

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, 
Komandat e Forcave, njësitë kryesore të FA

Koha e realizimit Janar-dhjetor 2012

Statusi E zbatuar në kohë 

Argumentimi për statusin: Ministria raportoi ngritjen e grupit të punës për 
ndjekjen dhe monitorimin e procesit të luftës kundër korrupsionit. Gjithashtu, 
u ngrit grupi i punës për kryerjen e studimit me objekt “Analizën e rrezikut, 
format e shfaqjes, identifikimi i rasteve, fushat e veprimit, mënyrat e zbulimit 
dhe izolimi të rasteve korruptive”.18 U publikuan në kohë rekomandimet dhe 
masat në rastet e shfaqjes së dukurive korruptive.  Duke pasur parasysh 
informacionin e dhënë, masa konsiderohet e zbatuar në kohë.

Masa 6.5 jep kontribut në luftën kundër korrupsionit dhe është hartuar 
saktë.

3. Analiza e zbatimit

Seksioni 1

Niveli i zbatimit të masave anti-korrupsion të parashikuara nga plani i 
veprimit në fushën “Reforma në fushën e mbrojtjes” në kapitullin e dytë 
paraqitet si më poshtë: 5 masa (ose 19%) të zbatuara; 9 masa (ose 33%) 
të zbatuara pjesërisht; 3 masa (ose 11%) të pazbatuara.

Seksioni 2

Nga analizimi i ecurisë së zbatimit të masave anti-korrupsion të 
parashikuara nga plani i veprimit në fushën “Reforma e Mbrojtjes” vërehen 
veçoritë e mëposhtme: 
a) Në objektivin 1, dy masa janë zbatuar pjesërisht dhe një masë është e 

17. Numrat që verifikoi eksperti janë: 00355 42270409, 08001122, dhe 1522.

18. Aneksi i “Realizmi i masave nga Ministria e Mbrojtjes të Planit të Veprimit Anti-Korrupsion për 
periudhën 1 Janar – Qershor 2012” (Informacion i nisur me e-mail nga Ministria e Mbrojtjes 
më datë 07.11.2012)
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pazbatuar. Në objektivin 2 tre masa janë zbatuar pjesërisht dhe një është 
zbatuar plotësisht. Në objektivin 3 një masë është e pazbatuar dhe një e 
zbatuar. Në objektivin 4, masa është pjesërisht e zbatuar. Në objektivin 
5 masa është e zbatuar dhe në objektivin 6 dy masa janë të zbatuara, 2 
janë të pazbatuara dhe një e zbatuar pjesërisht. Si rrjedhojë, gjatë vitit 
2012 Zbatimi i masave nuk ka ecur aq mirë krahasuar me vitin 2011, 
pasi nga 17 masa gjithsej, 4 masa nuk janë zbatuar (ose 24%, ), 8 masa 
janë zbatuar pjesërisht ( ose 47%) dhe 5 masa janë zbatuar (ose 29%).

b) Masat anti-korrupsion të parashikuara nga plani i veprimit për mbrojtjen 
ndahen si më poshtë: nga 27 (njëzetë e shtatë) masa në total për shkak 
të afateve të zbatimit u monitoruan 17 masa (44%), nga të cilat 4 (ose 
24%) janë me natyrë rregullatore, 7 (ose 41%) janë me natyrë ngritje 
kapacitetesh dhe 6 (ose 35%) është përmirësim cilësor. 

c) Zbatimi i masave me natyrë përmirësim cilësor ka ecur më mirë, ku 
janë realizuar 80% prej tyre (4 prej tyre janë zbatuar dhe 2 janë zbatuar 
pjesërisht). Gjithashtu ecuria në zbatimin e masave që synojnë ngritje 
kapacitetesh vlerësohet si e mirë, ku 75% e masave të këtij lloji janë 
realizuar pjesërisht dhe 25% janë zbatuar plotësisht. Masat me natyrë 
përmirësime cilësore kanë një ecuri jo të mirë, pasi 43% e tyre nuk janë 
zbatuar dhe 57% janë realizuar pjesërisht.

d) Ecuria e zbatimit të masave sipas objektivave ka qenë si më poshtë:
- Objektivi 1 - nga 3 masa u monitoruan 3, ku 67% të zbatuara pjesërisht 

dhe 33% të pazbatuar; 
- Objektivi 2 - nga 4 masa u monitoruan 4, ku 75% të zbatuara pjesërisht 

dhe 25% e zbatuar;
- Objektivi 3 - nga5 masa u monitoruan 2, ku 50% të zbatuara dhe 50% 

të pazbatuara; 
- Objektivi 4 - nga 2 masa u monitoruan 2, ku 100% të zbatuara 

pjesërisht; 
- Objektivi 5 - nga 8 masa u monitorua vetëm një për shkak të afateve 

të zbatimit;100% e zbatuar
- Objektivi 6 - nga 5 masa u monitoruan 5, ku 20% të zbatuara pjesërisht, 

40% të zbatuara dhe 40% të pazbatuar;

e) Institucionet përgjegjëse për realizimin e masave të parashikuara nga 
plani i veprimit në fushën e Mbrojtjes nuk janë përcaktuar. Por në këtë 
monitorim u konsideruan përgjegjëse institucionet e përcaktuara në 
plani i veprimit të vitit 2011, të cilat janë Ministria e Mbrojtjes, Shtabi 
i Përgjithshëm, Komandat e Forcave, njësite kryesore të FA-së, ILDKP 
(ndihmë kur kërkohet), DAP (ndihmë kur kërkohet), Brigada Logjistike, 
METE, Drejtoria e Auditit, dhe Drejtoria e Inspektimit të Përgjithshëm. 
Për arsye se këto drejtori/institutcione janë vendosur në të gjitha masat 
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me përjashtim të ILDKP (ndihmë kur kërkohet) dhe DAP (ndihmë kur 
kërkohet), vlerësimi në bazë të institucioneve në këtë rast nuk ka kuptim, 
por mund të bëhet për të gjithë institucionin. 
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reforma në s i s t em in e 
regj i s tr im i t  t ë  Pasur ive të 

PaLuaj t shme

1.  Natyra e planit të veprimit në fushën “Reforma 
në Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”

Seksioni 1
Në Planin e Ve-

primit të Strategjisë 
Ndërsektoriale për 
Parandalimin e 
Luftën kundër Ko-
rrupsionit dhe për 
një Qeverisje Trans-
parente 2008-2013 
për fushën “Reforma 
në Regjistrimin e 
Pasurive të Paluajt-
shme” janë parashikuar 5 objektiva. Ky raport analizon ecurinë e zbatimit 
të masave nën objektivin 1, 2 dhe 4 duke qënë se Zbatimi i masave nën 
2 objektivat e tjerë (3 dhe 5) shtrihet deri në fund të vitit 2013. Reformat 
në këtë fushë përqendrohen kryesisht në përmirësimin e cilësisë së të 
dhënave që mbahen nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 
(ZRPP) si dhe në përmirësimin e cilësisë së shërbimit ndaj klientit.

Seksioni 2
Masat e monitoruara të parashikuara në Planin e Veprimit në këtë fushë 

janë me natyrë rregullatore (2 të tilla ose 70%) dhe ngritje kapacitetesh 
(një e tillë ose 30%).

Seksioni 3
Parashikimi i objektivave dhe masave në fushën “Reforma në 
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Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” është i përshtatshëm dhe 
në përputhje me qasjen dhe përparësitë, që përshkojnë Strategjinë 
Ndërsektoriale për Parandalimit e Luftën kundër Korrupsionit dhe për një 
Qeverisje Transparente 2008-2013.

Konstatohet se formulimi i objektivave dhe masave të parashikuara nga 
PIV në fushën “Reforma në Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” është 
përgjithësisht i qartë për objektivin 1 dhe 2, ndërsa formulimi i objektivit 
4 është problematik, pasi përmirësimi i shërbimit ndaj klientit trajtohet 
edhe nga objektivi 2. Ndërsa transparenca duket sikur do të arrihet vetëm 
nëpërmjet monitorimit të afateve kohore për dhënien e shërbimeve.

Përcaktimi i afateve në fushën “Reforma në Regjistrimin e Pasurive të 
Paluajtshme” nuk është përshtatshëm, pasi në të gjitha rastet (3 masa) 
nuk janë parashikuar afate konkrete, por vetëm viti ose afati përfundimtar.

Raporti evidenton se treguesit e monitorimit janë të përshtatshëm në 
raport me masat (rregullatore dhe ngritje kapacitetesh) si dhe objektivat 
e parashikuara në këtë fushë.

Në lidhje me parashikimin e institucioneve përgjegjëse për zbatimin e 
masave, vihet re se institucionet përkatëse janë identifikuar saktësisht, 
pasi ky identifikim nuk është bërë vetëm në nivel institucioni, por edhe 
në nivel strukture vartësie brenda tij.

Një aspekt tjetër i këtij raporti monitorimi ka të bëjë edhe me planifikimin 
e burimeve në fushën “Reforma në Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, 
ku konstatohet se masat janë shoqëruar me kërkesa buxhetore. Formulimi 
i burimeve vlerësohet se është i përgjithshëm duke diktuar vetëm faktin 
se fondet do të vijnë nga buxheti i shtetit, por ndërkohë nuk është bërë 
asnjë vlerësim apo saktësim financiar mbi vlerën përkatëse, që do të 
jetë e nevojshme për realizimin e masave.1 Konstatojmë gjithashtu se 
përcaktimi i saktë i kostos është i domosdoshëm veçanërisht për masën 
4.1 (shtrirja e sistemit elektronik të aplikimit...), masë që kërkon investim 
në teknologjinë e informacionit.

2. Zbatimi i masave

Objektivi 1
Përmirësimi i cilësisë të të dhënave që mbahen nga ZRPP 
dhe përditësimi i  tyre

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe 
përparësitë të cilat përshkojnë Strategjinë, e cila parashikon, si një mjet 
1. Masa 1.1 dhe Masa 2.1
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të rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit, reformimin e sistemit të 
regjistrimit të pasurive të paluajtshme nëpërmjet forcimit dhe plotësimit të 
kuadrit ligjor.

Masa 1.1
Ndryshime të nevojshme të ligjit të ZRPP-së për të 
lejuar regjistrimin e më shumë të dhënave

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë, Zyra e Regjistrimit të Pasurive 
të Paluajtshme (ZRPP)

Koha e realizimit Viti 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e zbatuar me vonesë, 
pasi Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar Ligjin nr. 33, datë 21.3.2012, “Për 
regjistrimin e pasurive të paluajtshme”2 gjatë vitit 2012, ndërkohë që afati 
kohor për zbatimin e kësaj mase është viti 2011. Ky ligj synon të reformojë 
plotësisht Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme ku rëndësi e 
veçantë i është kushtuar zhvillimit të proceseve dixhitale me qëllim rritjen e 
efektivitetit, transparencës dhe uljen e praktikave korruptive gjatë procesit të 
regjistrimit të titujve të pronësisë.3

Masa 1.1 është formuluar qartë duke specifikuar jo vetëm ndryshimin e 
ligjit por edhe qëllimin për të cilin propozohet të bëhen ndryshimet. Madje 
ky është një formulim model që duhej të ishte përdorur nga PIV në të gjitha 
ato raste, kur masat kanë të bëjnë me ndryshime të ligjeve. Gjithashtu, masa 
është e përshtatshme për arritjen e objektivit, pasi parashikon ndryshime 
legjislative me qëllim përmirësimin e procesit të regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme.

Objektivi 2
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit ndaj klientit me anë 
të miratimit të një Rregulloreje që detajon procedurat e 
dhënies së të gjitha shërbimeve ZRPP-së

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe 
përparësitë të cilat përshkojnë Strategjinë, e cila parashikon konsolidimin 
e transparencës dhe informimin e publikut si një mjet të rëndësishëm për 
parandalimin e korrupsionit.

Masa 2.1
Përfundimi dhe miratimi i Rregullores për shërbimet e 
ZRPP-së

2. Fletorja Zyrtare, Nr. 34, datë 13.04.2012. Faqe 1623

3. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Ministria e Drejtësisë”.
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Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë, Zyra e Regjistrimit të Pasurive 
të Paluajtshme (ZRPP)

Koha e realizimit Viti 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet e pazbatuar, pasi deri 
në fund të periudhës së monitorimit nuk është miratuar asnjë akt me natyrë 
rregullatore në kuadër të disiplinimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve 
nga ana e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Ministria e 
Drejtësisë në bashkëpunim me Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme ka hartuar projekt-rregulloren për shërbimet e ZRPP-së, ecuria 
e të cilës mbetet për t’u vlerësuar pas plotësimit të kuadrit nënligjor të ligjit 
të ri. 4

Masa 2.1 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, pasi parashikon në mënyrë të drejtpërdrejt hartimin një akti 
nënligjor, i cili jo vetëm do të disiplinojë veprimtarinë e ZRPP-së, por edhe 
do të përmirësojë nivelin e transparencës dhe cilësinë e shërbimit të ofruar 
ndaj individëve.

Objektivi 4

Kthimi i procesit të regjistrimit në një proces më efikas si 
edhe përmirësimi i shërbimit ndaj klientit e transparencës 
duke monitoruar (dhe raportuar për) afatet kohore të 
ofrimit të shërbimeve nga ZRPP

Ky objektiv është i përshtatshëm dhe në përputhje me qasjen dhe 
përparësitë që përshkojnë Strategjinë, e cila parashikon përfundimin e 
regjistrimit të pasurive të paluajtshme si dhe shtrirjen e informatizimit të 
sistemit si një mjet të rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit. Nga ana 
tjetër, formulimi i objektivit është problematik, pasi përmirësimi i shërbimit 
ndaj klientit trajtohet edhe nga objektivi 2, ndërsa transparenca duket sikur 
do të arrihet vetëm nëpërmjet monitorimit të afateve kohore për dhënien e 
shërbimeve.

Masa 4.1
Shtrirja e sistemit elektronik të aplikimit në të gjitha 
zyrat rajonale të ZRPP-së

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Drejtësisë, Zyra e Regjistrimit të Pasurive 
të Paluajtshme (ZRPP)

Koha e realizimit Viti 2012

4. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Ministria e Drejtësisë”.
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Statusi E zbatuar me afat që vijon 

Argumentimi për statusin: Kjo masë konsiderohet pjesërisht e zbatuar, 
pasi gjatë vitit 2011, instalimi i sistemit elektronik të aplikimit është realizuar 
në 10 zyra vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme nga gjithsej 
35 zyra vendore.5 Nuk ka informacione në lidhje me ecurinë e këtij procesi 
gjatë viti 2012.

Masa 4.1 është formuluar qartë si dhe është e përshtatshme për arritjen 
e objektivit, pasi parashikon në mënyrë të drejtpërdrejt aplikimin e sistemit 
elektronik në të gjitha zyrat vendore, duke bërë të mundur efikasitetin dhe 
transparencën e procesit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme.

 3. Analiza e Zbatimit

Seksioni 1

Niveli i zbatimit të masave anti-korrupsion të parashikuara nga PIV në 
fushën “Reforma në Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” paraqitet si 
vijon: 1 masë (ose 33 %) e zbatuar, 1 masë (ose 33 %) e pazbatuar dhe 1 
masë (ose 33%) e zbatuar pjesërisht. 

Seksioni 2

Masat anti-korrupsion të parashikuara nga PIV në fushën “Reforma në 
Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” janë me natyrë rregullatore (70%) 
dhe natyrë ngritje kapacitetesh (30%).

Ecuria në zbatimin e këtyre masave me natyrë rregullatore ka qenë në 
masën 50 % të zbatuara në kohë, si dhe 50 % të pazbatuara. Ecuria në 
zbatimin e masave me natyrë ngritje kapacitetesh ka qenë në masën 100% 
zbatuar pjesërisht. Ecuria e zbatimit të masave sipas objektivave ka qenë si 
më poshtë:

- Objektivi 1 - 100% të zbatuara në kohë; 
- Objektivi 2 - 100% të pazbatuara.
- Objektivi 4 - 100% të zbatuara pjesërisht.
Institucioni përgjegjës për realizimin e masave të parashikuara nga plani 

i veprimit në fushën “Reforma në Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” 
është Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Ecuria e 
zbatimit të masave sipas këtij institucionit rezulton si më poshtë:

- 33.3 % të zbatuara

5. Komunikim me e-mail, Helena Papa, datë 03.09.2012: “Mbi raportimin janar-dhjetor 2011 
të realizimit të masave anti-korrupsion nga Ministria e Drejtësisë”.
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- 33.3 % të pazbatuara, 
- 33.3 % të zbatuara pjesërisht.
Seksioni 3

Raporti i monitorimit konstaton se nuk ka faktorë të veçantë të jashtëm, që 
mund të kenë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë apo tërthorazi në zbatimin 
apo moszbatimin e masave. I vetmi faktor që favorizon zbatimin e masave 
është vullneti dhe angazhimi i institucioneve përgjegjëse për realizimin e 
këtyre masave. 

Seksioni 4

Një aspekt i rëndësishëm i këtij raporti është edhe vlerësimi i ndikimit 
të masave të realizuara në arritjen e objektivave. Raporti evidenton 
se institucionet përgjegjëse nuk aplikojnë asnjë lloj mekanizimi për të 
matur ndikimin e masave të realizuara apo ecurinë e zbatimit të planit 
të veprimit. Zbatimi i strategjisë anti-korrupsion mbështetet në tregues, 
kritere llogaridhënie, monitorimi dhe vlerësimi e standarde të vendosura 
sipas Sistemit të Planifikimit të Integruar, duke u përqendruar kryesisht te 
monitorimi sipas treguesve të identifikuar në kuadër të Planit Monitorues 
Ministerial, të hartuar në kuadër të Sistemit të Planifikimit të Integruar. 
Në këto kushte, vlerësohet se është i vështirë analizimi i ndikimit në nivel 
objektivash si dhe duke analizuar vetëm një numër të caktuar masash.
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forc im i  i  standardeve në 
sektor in e  b iZnes i t

Objektivi 5
Hartimi i akteve nënligjore nga Agjencia Kombëtare 
e Planifikimit të Territorit në zbatim të Ligjit “Për 
planifikimin e territorit”

Objektivi nuk është i formuluar qartë dhe është më tepër një masë. 
Objektivi mund të ishte “Zvogëlimi i hapësirave për korrupsion nëpërmjet 
unifikimit të rregullave e procedurave në fushën e planifikimit të territorit”.

Masa 5.1

Hartimi dhe miratimi i tre drafteve: 1) Rregullore 
uniforme e planifikimit territorit; 2) Rregullore model 
e planifikimit territorit; 3) Rregullore uniforme për 
kontrollin e zhvillimit të territorit. (Aktualisht tre 
draft rregulloret janë hartuar dhe janë përcjellë për 
miratim)

Institucioni 
përgjegjës

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT)

Koha e realizimit Tremujori i tretë 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Janë miratuar me VKM rregulloret sipas 
parashikimit te kësaj mase.1

Masa është e qartë 
dhe e përshtatshme 
për realizimin e obje-
ktivit, sepse draftet 
e parashikuara në 
këtë masë plotësojnë 
kuadrin rregullator 
të planifikimit të te-
rritorit dhe kjo sy-
non ngushtimin e 
1. VKM Nr. 480 dhe 481 datë 22.06.2011, Nr. 502, datë 13.07.2011, Nr. 88, datë 7.02.2012, 

Nr. 139 dhe 140, datë 22.02.2012
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hapësirave për korrupsion.

Analiza e Zbatimit

Seksioni 1 

Zbatimi i masave në këtë fushë paraqitet dobët. Nga katër masa të 
parashikuara vetëm njëra ose 25% është realizuar në kohë, ndërsa dy masa 
të tjera ose 50% e tyre janë realizuar me vonesë. Një masë ose 25% e totalit 
është e pazbatuar.

Seksioni 2

Masat e parashikuara në planin e veprimeve janë kryesisht të karakterit 
rregullator. Ato përbëjnë 3 masa ose 75% të totalit dhe janë të lidhura me 
hartimin e akteve ligjore e nënligjore. Një vlerësimi i zbatimit të masave 
sipas kategorive rezulton se vetëm një masë (33%) nga masat me karakter 
rregullator është zbatuar në kohë dhe dy masa të tjera (67%) janë zbatuar me 
vonesë. Masa tjetër e pazbatuar synon përmirësim cilësor. Objektivi 5.1 që 
lidhet me hartimin e tre projekt rregulloreve për planifikimin e territorit është 
zbatuar në kohë dhe institucioni përgjegjës ka qenë AKPT. Dy objektiva (1.1 
dhe 1.2) që kanë të bëjnë me akte rregullatore të MPPT janë përmbushur 
me vonesë. Këto objektiva janë nën përgjegjësinë e drejtorive të MPPT në 
fushën e reformës së licencimit. Objektivi 1.1 dhe masat e tij që lidhen me 
sektorin e transparencës së biznesit kanë qenë përgjegjësi e DPD. Ky objektiv 
dhe këto masa nuk janë përmbushur. Ecuria e zbatimit të masave paraqitet 
si vijon: Objektivi 1 - 1 masë, 100 % e pazbatuar; Objektivi 2 - 2 masa, 
100 % zbatuar me vonesë; Objektivi 3 - 1 masë, 100 % e zbatuar në kohë.

Seksioni 3
Faktorët që kanë ndikuar në realizmin e masave janë të lidhur drejtpërdrejt 

me nivelin e angazhimit të institucioneve përgjegjëse. Nuk janë evidentuar 
pengesa të karakterit të mungesës së shumicës votuese apo ato që kanë të 
bëjnë me burime financiare.

Seksioni 4 
Nuk ka të dhëna për ndikimin e masave të zbatuara deri tani dhe as për 

mënyrën se si e matin ndikimin e masave institucionet përgjegjëse.
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reforma e Punës  dhe mbrojt j e s 
soc iaLe

1. Natyra e Planit të Veprimit në fushën “Reforma 
e Punës dhe Mbrojtjes Sociale”

Seksioni 1

Plani i veprimit 
anti-korrupsion në 
fushën e punës dhe 
mbrojtjes sociale për-
fshin 13 objektiva, të 
cilat fokusohen në tre 
sektorë: i) mbrojtja 
sociale duke vënë 
theksin në reformimin 
e sistemit të ndih-
mës apo asistencës  
ekonomike (transparencën, administrimin dhe shpërndarjen), ii) tregu i punës 
duke informatizuar administrimin e informacionit, pakësimin e hapësirave 
për praktika korruptive në shpërndarjen e fondeve të nxitjes së punësimit dhe 
duke përmirësuar procesin e formimit profesional, iii) inspektimin në punë 
duke rritur kapacitetet institucionale dhe bashkëpunimin ndërinstitucional 
si dhe përmirësuar procesin e inspektimit, ndërgjegjësimit për sigurinë në 
punë, duke ulur punën informale dhe duke trajtuar ankesat lidhur me rastet 
abuzive e korruptive. 

Seksioni 2

Në përmbushje të këtyre objektivave janë parashikuar të ndërmerren 
gjithsej 34 masa, nga të cilat 7 janë me karakter rregullator, 6 synojnë ngritje 
kapacitetesh dhe 21 masa përqendrohen në përmirësime cilësore.

Seksioni 3
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Objektivat e planifikuar janë grupuar në 3 sektorë dhe trajtojnë pikësynimet 
e strategjisë anti-korrupsion në fushën sociale vetëm pjesërisht (5 nga 13 
objektivat). Një numër i madh masash janë tepër të papërcaktuara (p.sh. masa 
4.1 ‘përmirësime ligjore’) ose përmbledhin shumë masa në një (p.sh. masa 
3.2; 8.1) dhe ka raste kur masat përsëriten (masa 13.1 është riformulim dhe 
përmbledhje e masave të objektivit 9). Shumë prej objektivave dhe masave 
do të qëndronin më natyrshëm në strategjitë sektoriale të Ministrisë sesa 
në strategjinë anti-korrupsion. Një numër drejtorish dhe institucionesh të 
varësisë janë përmendur njëkohësisht në realizimin e masave, të cilat kanë 
lidhje me një sektor të caktuar, pa specifikuar se cila prej tyre ka rolin kryesor 
në zbatimin e masës. “Buxheti i shtetit” është përcaktuar si lloji i burimeve 
dhe kostoja financiare për zbatimin e masave. Afatet e përmbushjes së shumë 
prej masave shtrihen në hark kohor shumë të gjerë pa përcaktuar se kur fillon 
dhe mbaron zbatimi i masës (me përjashtim të masave të objektivit 1, 9 dhe 
10 dhe masat 2.1 e 2.3). Treguesit për vlerësimin e zbatimit të masave në 
disa raste nuk janë të matshëm (masa 13.1 ‘orientime të vazhdueshme...’) 
ose janë formuluar më shumë si masa sesa si tregues (p.sh. masa 13.3 
‘bashkëpunimin...’; 13.4 ‘informacion i shkëmbyer’). 

2. Zbatimi i masave

Mbrojtja Sociale

Politika e këtij programi ka në thelb zbutjen e varfërisë dhe mbështetjen 
sociale të familjeve dhe individëve me objektiv si më poshtë:

Objektivi 1
Reformimi i sistemit të vlerësimit të kritereve të ndihmës 
ekonomike duke përdorur “pesha” transparente, si pjesë e 
një formule pikëzimi të vetme rezultatesh

Objektivi është i përshtatshëm dhe trajton një nga pikësynimet e strategjisë 
anti-korrupsion në fushën sociale, ‘forcimi i transparencës në shpërndarjen 
e ndihmës ekonomike’.1 Ky objektiv është formuluar me terma tepër teknikë 
duke kufizuar kështu mundësinë e vëzhguesve të jashtëm për ta monitoruar 
lehtësisht arritjen ose jo të këtij objektivi.

Masa 1.1

Ngritja e grupit të punës për realizimin e kësaj 
formule që do pilotohet në disa njësi të qeverisjes 
vendore të përcaktuara me Vendim të Këshillit të 
Ministrave

1. Vendimi Nr. 1561, datë 3.10.2008, “Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për paran-
dalimin e luftën kundër korrupsionit dhe për një qeverisje transparente, 2008- 2013’, fq. 10
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Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 6-mujori dytë 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në zbatim të Urdhrit nr. 21 prot., datë 
16.02.2011, dhe në bashkëpunim me ekspertët e Bankës Botërore është 
punuar për hartimin e mënyrës së re të aplikimit për ndihmë ekonomike. 
Më Urdhrin nr. 125, datë 27.09.2011, është testuar mënyra e aplikimit 
sipas formularëve të rinj në njësinë 11, Tiranë, Bashkia Kamëz, dhe Bashkia 
Durrës.2

Vetëm ngritja e grupeve të punës nuk është një masë e plotë që të garantojë 
përmbushjen e objektivit. Produkti i tyre përfundimtar (skema e re e ndihmës 
ekonomike) do të ishte një masë më e plotë dhe e përshtatshme për arritjen 
e objektivit.

Masa 1.2

Ngritja e grupit të punës për të inspektuar aplikimin 
e pagesës shtesë së ndihmës ekonomike për familjet 
që kanë fëmijë në arsimin e detyrueshëm dhe për të 
verifikuar efektivitetin e kësaj pagese

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 6-mujori dytë 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Është nxjerrë Udhëzim i MPÇSSHB Nr. 6, 
datë 1.8.2012 ‘Mbi zbatimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 89, 
datë 26.1.2012 “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe të 
procedurave të shërbimit të kujdestarisë”’, që përmban dokumentacionin 
e nevojshëm3 si dhe formularët përkatës për aplikim e pagesës shtesë për 
familjet që ofrojnë shërbimin e kujdestarisë, i cili do të pilotohet në qarkun 

2. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshi-
lli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012

3. Ndër dokumentet e nevojshëm është edhe ‘dëftesë të shkollës për fëmijët e familjes kërkuese, 
të cilët janë duke ndjekur shkollën/studimet’, shih pika 2 e) Udhëzim Nr. 6, datë 1.8.2012 i 
MPÇSSHB, Fletorja Zyrtare Nr. 115, 31 gusht 2012, fq. 6639.
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e Tiranës dhe Shkodrës.4 Me urdhër të Ministrit dhe në kuadër të reformës 
rregullatore të inspektimit është ngritur grupi i punës për hartimin e projekt 
vendimit “Për procedurat e kontrollit të shërbimeve të përkujdesjes”.5

Përveç grupit të punës, i cili është i domosdoshëm për inspektimin e 
aplikimit të ndihmës ekonomike, do të nevojiten edhe masat e ndërmarra 
dhe raportimi i këtyre inspektimeve.

Objektivi 2
Ngritja dhe administrimi i regjistrit elektronik kombëtar 
për personat që aplikojnë për ndihmë ekonomik edhe për 
aftësinë e kufizuar

Objektivi trajton një nga pikësynimet e strategjisë anti-korrupsion në fushën 
sociale, informatizimin dhe sigurimin e përditësimit periodik të informacionit 
lidhur me ndihmën ekonomike. Ky objektivi është formuluar qartë dhe synon 
transparencën e individëve që përfitojnë ndihmën ekonomike.

Masa 2.1
Përcaktimi i personave përgjegjës për ngritjen dhe 
administrimin e regjistrit elektronik në nivel qarku 
dhe kombëtar

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 6-mujori dytë 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Janë përcaktuar personat përgjegjës në qarkun 
e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit që janë përfshirë në projektin pilot.6

Masa do të ishte më e plotë nëse do të përfshiheshin edhe kompetencat 
dhe detyrat kryesore të këtij grupi.

Masa 2.2

Krijimi i regjistrit elektronik për familjet në skemën 
e ndihmës ekonomike dhe të aftësisë së kufizuar në 
bazë të metodologjisë përkatëse, e cila do të bazohet 
në të dhënat analitike të familjeve që janë në skemën 
e ndihmës ekonomike

4. Udhëzim Nr. 6, datë 1.8.2012, “Mbi zbatimin e vendimit të këshillit të ministrave nr. 89, datë 
26.1.2012  ‘Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe të procedurave të shërbimit 
të kujdestarisë’”, Fletorja Zyrtare Nr. 115, 31 gusht 2012, fq. 6639.

5. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshi-
lli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012.

6. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshi-
lli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012
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Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Në 6 qershor 2012 Qeveria e Shqipërisë dhe 
Banka Botërore firmosën marrëveshjen për kredinë e Projektit të Modernizimit 
të Asistencës Sociale në Shqipëri. Kz projekt hyn në fuqi më 31 dhjetor 2012 
dhe do të mbështesë krijimin e regjistrit elektronik për familjet në skemën e 
ndihmës ekonomike dhe personave me aftësi të kufizuar.7 Ngritja e Regjistrit 
Elektronik Kombëtar, fillimisht në zonat pilot (Tiranë, Durrës Elbasan) është 
parashikuar të fillojë brenda muajit janar 2013.8

Masa është formuluar qartë dhe e detajuar. Ajo ndihmon në arritjen e 
objektivit 2.

Masa 2.3

Takime pune me administratorët e njësive të 
qeverisjes vendore për metodën e hedhjes së të 
dhënave analitike në regjistrin elektronik të familjeve 
që janë në skemën e ndihmës ekonomike dhe të 
aftësisë së kufizuar

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 6-mujori dytë 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Janë zhvilluar tryeza në nivel qarku në Tiranë, 

7. Shih: Projekti për Modernizimin e Asistencës Sociale në Shqipëri http://web.worldbank.org/
external/projects/main?Projectid=P122233&theSitePK=301412&piPK=64302789&page-
PK=64330676&menuPK=64282137&Type=Implementation

8. Në një intervistë për gazetën Shekulli, Zj. Denada Dibra, Drejtore e Politikave Sociale në Min-
istrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta pohon se aplikimi i projektit 
të ri të dixhitalizimit të skemës ekonomike pritet të fillojë brenda muajit janar 2013. “Kur fillon 
aplikimi i kësaj skeme të re?: Shumë shpejt, brenda këtij muaji fillon ngritja e Regjistrit Elek-
tronik Kombëtar, fillimisht në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Në momentin që ne kemi rezultatet 
nga terreni, do të aplikohet në të gjithë Shqipërinë. Kjo skemë zgjeron kategorinë e përfitue-
seve.” Shih: “Ndihma ekonomike, ja skema e re elektronike”, Gazeta Shekulli, 09.01.2013. 
http://shekulli.com.al/web/p.php?id=13168&kat=104
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Durrës, Elbasan me administratorët shoqërorë dhe stafin e zyrave rajonale.9 
Por sipas Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit Social Shtetëror, është e 
domosdoshme të zhvillohen seminare trajnimi për administratorët shoqërorë 
në njësitë vendore me qëllim njohjen dhe zbatimin sa më të drejtë të 
legjislacionit të ndihmës ekonomike.10

Masa është formuluar qartë dhe e detajuar, por mungon lidhja e 
drejtpërdrejtë me rolin dhe efektshmërinë e saj në luftën kundër korrupsionit.

 

Objektivi 3
Reformimi i sistemit të shpërndarjes së ndihmës 
ekonomike, pagesës për aftësinë e kufizuar dhe 
shërbimeve të përkujdesit

Ky objektiv është tepër i përgjithshëm dhe mungon lidhja me pjesën 
shpjeguese të strategjisë anti-korrupsion si dhe lidhja me nevojat e luftës 
kundër korrupsionit.

Shënim: ky objektiv duhet të kishte qenë objektivi 1, pasi objektivat 1 
dhe 2 janë pasojë dhe varen nga përmbushja e këtij objektivi.

Masa 3.1
Miratimi i ligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në 
Ligjin nr. 9355, datë 10.03.2005, ‘Për ndihmën dhe 
shërbimet shoqërore’”

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në mars të vitit 2011 u miratua Ligjin nr. 
10399, datë 17.3.2011, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 
9355, datë 10.03.2005, ‘Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore’”.11 
Përditësimet përfshijnë riformulim dhe shtim nenesh për kriteret e përfitimit 
të ndihmës ekonomike sipas një sistemi vlerësimi të përcaktuar me VKM si 
dhe përdorimin e regjistrit elektronik kombëtar të të dhënave për aplikuesit 
dhe përfituesit e ndihmës ekonomike, pagesën e aftësisë së kufizuar dhe 

9. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshi-
lli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012

10. ShSSH, ‘Ndihma ekonomike’ (pa datë) http://www.shssh.gov.al/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=71:-ndihma-ekonomike&catid=11:njoftime&Itemid=24

11. Fletorja zyrtare Nr. 34, 7 prill 2011, fq 1219,  www.tirana.gov.al/repository/docs/lidhja__e_
ligjit_9355_340036.doc
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shërbimet e përkujdesit shoqëror.12

Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit, pasi përditësimet 
në ligj janë të domosdoshëm për reformimin e sistemit të shpërndarjes së 
ndihmës ekonomike. Gjithsesi, kjo masë nuk është formuluar qartë në lidhje 
me ndryshimet që do të duhen për nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Masa 3.2

Hartimi i P/VKM “Për kriteret e përfitimit të ndihmës 
ekonomike, sipas një formule të pikëzuar për zonat 
pilot”; Hartimi i P/VKM “Për ngritjen dhe përdorimin 
e regjistrit elektronik kombëtar të të dhënave për 
aplikuesit dhe përfituesit e ndihmës ekonomike, 
pagesës së aftësisë së kufizuar dhe të shërbimeve të 
përkujdesit shoqëror”

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Është miratuar Vendimi i Këshillit të Ministrave, 
Nr. 904, datë 12.12.2012, “Për Përcaktimin e Kritereve, të Procedurave 
dhe Dokumentacionit të Përfitimit të Ndihmës Ekonomike, në Zonat Pilot”.13 
Agjencia Kombëtare e Shoqërive të Informacionit (AKSHI) do të hartojë 
projekt VKM “Për ngritjen dhe përdorimin e regjistrit elektronik kombëtar të 
të dhënave për aplikuesit dhe përfituesit e ndihmës ekonomike, pagesës së 
aftësisë së kufizuar dhe të shërbimeve të përkujdesit shoqëror”.14

12. Neni 10, Pika 1. “Ndihma ekonomike është një pagesë e kufizuar në kohë dhe e kushtëzuar, 
që jepet në formën e një shpërblimi mujor në lekë, për kategoritë e përcaktuara në nenin 5 të 
këtij ligji. Kriteret e përfitimit të ndihmës ekonomike vlerësohen sipas nevojave dhe mbajnë 
parasysh gjendjen e varfërisë, të cilat vlerësohen bashkërisht, duke dhënë pesha specifike 
të qarta, objektive dhe transparente, si pjesë e një formule të pikëzuar. Kriteret, detajet e 
formulës dhe procedurat për përcaktimin e përfitimit përcaktohen me vendim të Këshillit 
të Ministrave” Neni 8: Në nenin 26 bëhen ndryshimi dhe shtesa e mëposhtme:.. b) Pas 
shkronjës”d” shtohet shkronja “dh” me këtë përmbajtje: “dh) ngre dhe administron regjistrin 
elektronik kombëtar, i cili përfshin aplikantët dhe përfituesit e ndihmës ekonomike, të pagesës 
së aftësisë së kufizuar dhe të shërbimeve të përkujdesit shoqëror”. Referuar edhe fjalës së 
zëvendës Ministrit, Z. Kastriot Sulka. Procesverbal, Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe 
Shëndetësinë, Dokument parlamentar, Datë 02.03.2011.

13. Vendim Nr. 904, datë 12.12.2012 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe do-
kumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike, në zonat pilot” http://www.km.gov.
al/?fq=brenda&m=news&lid=17510

14. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Anti-korrupsionit, 
Këshilli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012
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Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit, sepse miratimi i 
vendimeve të Këshillit të Ministrave janë të domosdoshëm për reformimin e 
sistemit të shpërndarjes së ndihmës ekonomike. Gjithsesi, përshtatshmëria 
për nevojat e luftës kundër korrupsionit nuk është shprehur qartë.

Shënim: Kjo masë mund të ndahej në 2 masa.

Tregu i Punës

Politika e këtij programi konsiston në:

Objektivi 4
Informatizimi i administrimit të informacionit në zyrat e 
punësimit si dhe konsolidimi i bazave të të dhënave për 
tregun e punës

Objektivi trajton një nga pikësynimet e strategjisë anti-korrupsion në fushën 
sociale, informatizimi i administrimit të informacionit në zyrat e punësimit... 
si dhe konsolidimit të bazave të të dhënave për tregun e punës’.15 Ky objektiv 
është formuluar qartë dhe synon transparencën në sektorin e punësimit.

Masa 4.1 Përmirësime ligjore

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Punësimit në MPÇSSHB, 
Drejtoria e Shërbimeve, Juridike në MPÇSSHB, Dre-
jtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punë-
simit, Drejtoritë Rajonale dhe zyrat vendore të Punës, 
Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në MPÇSSHB dhe 
në Shërbimit Kombëtar të Punësimit

Koha e realizimit 2011 me afat që vijon

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Institucionet përgjegjëse nuk kanë raportuar 
përditësime në legjislacion por vetëm nënshkrim dhe zbatim projektesh. 
Është miratuar marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës 
së Shqipërisë dhe Qeverisë së Suedisë për realizimin e projektit “Zhvillimi 
i mëtejshëm dhe zbatimi i sistemit të shërbimit kombëtar të punësimit, 
i bazuar në teknologjinë e informacionit në 12 zyrat rajonale dhe në 24 
zyrat vendore të punës”. 16Gjatë vitit 2012 ka filluar faza e II e projektit të 

15. Vendim Nr. 1561, datë 3.10.2008 ‘Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për parandalim-
in e luftën kundër korrupsionit dhe për një qeverisje transparente, 2008- 2013’, fq. 10

16. Shih Vendim për miratimin, në parim, të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të 
Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Suedisë, për realizimin e projektit “Zhvillimi i mëte-
jshëm dhe zbatimi i sistemit të shërbimit kombëtar të punësimit, i bazuar në teknologjinë e 
informacionit në 12 zyrat rajonale dhe në 24 zyrat vendore të punësimit” datë 22/06/2011; si 
dhe Vendimin Për Miratimin, Në Parim, Të Marrëveshjes Ndryshuese Të Marrëveshjes, Ndërm-
jet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Suedisë, Për Realizimin 
E Projektit “Zhvillimi i Mëtejshëm dhe Zbatimi i Sistemit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, 
i Bazuar në Teknologjinë e Informacionit, në 12 Zyrat Rajonale dhe në 24 Zyrat Vendore Të 
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informatizimit të sistemit të shërbimeve të punësimit, nëpërmjet të cilit do të 
realizohet informatizimi i të gjitha zyrave rajonale të punësimit.17

Formulimi i kësaj mase është tepër i papërcaktuar. Si rrjedhojë, 
përshtatshmëria e saj nuk mund të vlerësohet.

Masa 4.2

Krijimi i regjistrave të subjekteve që kryejnë aktivitet 
ekonomik për çdo zyrë dhe drejtori rajonale të 
Shërbimit Kombëtar të Punësimit; - Listave të 
përfituesve të pagesës së papunësisë në internet, - 
Të dhënat e bankës të vendeve të lira të punës në 
internet në mënyre periodike

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Punësimit në MPÇSSHB, 
Drejtoria e Shërbimeve, Juridike në MPÇSSHB, Dre-
jtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punë-
simit, Drejtoritë Rajonale dhe zyrat vendore të Punës, 
Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në MPÇSSHB dhe 
në Shërbimit Kombëtar të Punësimit

Koha e realizimit 2011 me afat që vijon

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në faqen zyrtare të Shërbimit Kombëtar të 
Punësimit janë publikuar të dhëna statistikore të përfituesve të pagesës së 
papunësisë. Nga të dhënat zyrtare të publikuara në Buletinin Statistikor 
rezulton se “Gjatë vitit 2011 janë trajtuar me pagesë papunësie mesatarisht 
8,538 punëkërkues të papunë ose rreth 200 më pak se një vit më parë, 
nga të cilët 51% janë femra dhe 42% kryefamiljarë”.18 Në faqen zyrtare të 
Shërbimit Kombëtar të Punësimit (http://kerkojpune.gov.al/) është krijuar një 
seksion i veçantë, i cili publikon në internet të dhëna të vendeve të lira të 
punës për të gjitha rrethet e vendit.

Sipas të dhënave statistikore të SHKP-së, për vitin 2011 janë shpallur 
16,074 oferta pune, 2,600 më pak se një vit më parë, kryesisht në sektorin 
e ndërtimit, të komunikacionit (qendra call center), konfeksioneve, tregtisë 
dhe shërbimeve dhe në rrethet e Tiranës dhe të Durrësit.19 Në një kërkim në 
faqen zyrtare në datën 23.7.2012 rezultuan të publikuara 19 oferta punësimi 
(71 vende të lira pune), kryesisht për rrethin e Tiranës dhe vetëm nga një 
ofertë për rrethin e Shkodrës dhe rrethin e Lezhës. Ofertat përditësohen 

Punësimit”, datë 07/06/2012. http://km.gov.al/?fq=brenda&m=news&lid=16555.

17. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshi-
lli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012

18.Shih: Shërbimi Kombëtar i Punësimit http://kerkojpune.gov.al/, seksioni Publikime/buletini 
Statistikor/ buletini 2011 fq.11

19. Shërbimit Kombëtar i Punësimit/Publikime/buletini Statistikor/ buletini 2011 fq.14 http://
kerkojpune.gov.al/
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vazhdimisht dhe nga një kërkim i dytë në datën 10.3.2012 numri i ofertave 
ishte 247 vende të lira pune, nga këto për rrethin e Korçës kishte 2 oferta, 
Fieri 16, Mirëdita 2 dhe pjesa tjetër për rrethin e Tiranës (në bazën e të 
dhënave nuk ishin hequr ofertat data e aplikimit të të cilave kishte skaduar, 
p.sh. oferta e Lezhës dhe Shkodrës. Ekspertë të Ministrisë raportojnë se në 
zyrat e punësimit ekziston një regjistër për të gjitha subjektet që regjistrohen, 
por ky regjistër është ende i pjesshëm, sepse jo të gjitha subjektet vijnë 
në zyrat e punësimit. Prandaj, me realizimin e procesit të informatizimit të 
shërbimeve gjatë vitit 2012-2013 informacioni do të jetë më i plotë.20

Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit, rritjen e transparencës, 
por përshtatshmëria për nevojat e luftës kundër korrupsionit në sektorin e 
punësimit nuk është shprehur qartë.

Objektivi 5

Reduktimi i hapësirave korruptive në shpërndarjen e 
fondeve të nxitjes së punësimit dhe formimit profesional 
nëpërmjet përmirësimit të procedurave dhe kritereve të 
çeljes së fondeve, shpërndarjes, miratimit dhe ankimimit 
të tyre

Këtij objektivi i mungon lidhja me pjesën narrative të strategjisë anti-
korrupsion, por ai trajton qartazi një çështje, e cila lidhet drejtpërsëdrejti me 
luftën kundër korrupsionit në sektorin e punësimit dhe formimit profesional.

Masa 5.1
Vlerësimi dhe monitorimi i programeve të nxitjes 
së punësimit me ekspertë të pavarur, për të parë 
efektivitetin dhe ndikimin e tyre në tregun e punës

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 2011 me afat që vijon

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Për herë të parë gjatë vitit 2011 një eksperte e 
pavarur bëri vlerësimin dhe monitorimin e programeve të nxitjes së punësimit 
të zbatuara gjatë viteve 2008 - 2009, me synimin për të parë efektivitetin 
dhe ndikimin e tyre në tregun e punës. Ky vlerësim, përfundimet dhe 
rekomandimet të dhëna nga ana e ekspertes kanë shërbyer për përmirësimin 
e punës në drejtim të zbatimit të programeve të nxitjes së punësimit dhe 

20. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshi-
lli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012
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do të merren në konsideratë gjatë zbatimit të tyre në vitin 2012.21 Plot 
1170 subjekte aplikojnë në çdo program të nxitjes së punësimit, i ndarë në 
programe si më poshtë: VKM nr. 47, datë 16.01.2008, “Mbi punësimin e 
punëkërkuesve të papunë nëpërmjet formimit në punë” 553 pjesëmarrës; 
VKM nr. 48, datë 16.01.2008, “Mbi punësimin e punëkërkuesve të papunë 
në vështirësi”, 485 pjesëmarrës; VKM nr. 873, datë 27.12.2006, “Për 
kryerjen e praktikave profesionale të studentëve që kanë mbaruar arsimin e 
lartë brenda apo jashtë vendit” 132 pjesëmarrës. 22

Formulimi i kësaj mase është i qartë, por mungon përshtatshmëria e saj me 
objektivin dhe luftën kundër korrupsionit. Kjo masë më shumë se pakësimin 
e hapësirave korruptive në shpërndarjen e fondeve të nxitjes së punësimit 
dhe formimit profesional synon monitorimin dhe vlerësimin e efektivitetit të 
programeve të nxitjes së punësimit dhe ndikimin e tyre në tregun e punës.

Masa 5.2
Informimi i publikut dhe subjekteve të interesuara 
për programet e punësimit nëpërmjet faqes zyrtare në 
internet

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 2011 me afat që vijon

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Sipas të dhënave statistikore të SHKP, për 
vitin 2011 janë shpallur 16,074 oferta pune, 2600 më pak se një vit më 
parë, kryesisht në sektorin e ndërtimit, të komunikacionit (call center), 
konfeksioneve, tregtisë dhe shërbimeve dhe në rrethet e Tiranë dhe të 
Durrësit.23  Është punuar për informimin e publikut dhe subjekteve të 
interesuara për programet e nxitjes së punësimit. Konkretisht duke vizituar 
faqen elektronike të Shërbimit Kombëtar të Punësimit (http://kerkojpune.gov.
al/) mund të gjendet informacion për programet e nxitjes së punësimit si 
edhe për vendet e reja të punës. Nga një kërkim në faqen zyrtare në datën 
23.7.2012 rezultuan të publikuara 19 oferta punësimi (71 vende të lira 
pune), kryesisht për rrethin e Tiranës dhe vetëm nga një ofertë për rrethin e 
Shkodrës dhe rrethin e Lezhës. Ndërkohë që ofertat përditësohen dhe nga 
një kërkimi i dytë në datën 10.3.2012 numri i ofertave ishte 247 vende 

21. Po aty.

22. Burimi: Shërbimit Kombëtar të Punësimit/Publikime/buletini Statistikor/ buletini 2011, Te 
Dhena per Programet e Nxitjes se Punesimit fq.14-17 http://kerkojpune.gov.al/

23. Shërbimit Kombëtar i Punësimit/Publikime/buletini Statistikor/ buletini 2011 fq.14 http://
kerkojpune.gov.al/
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të lira punë, nga këto për rrethin e Korçë kishte 2 oferta, Fieri 16, Mirditë 
2 dhe pjesa tjetër për rrethin e Tiranës (në bazën e të dhënave nuk ishin 
hequr ofertat afati e fundit për aplikim e të cilave kishte skaduar, p.sh. oferta 
e Lezhës dhe Shkodrës. Në zyrat e punësimit ekziston një regjistër për të 
gjithë subjektet që deklarohen, por ky regjistër është i pjesshëm, pasi jo të 
gjithë subjektet vijnë në zyrat e punës. Gjithsesi, me realizimin e procesit të 
informatizimit të shërbimeve gjatë vitit 2012-2013 informacioni do të jetë 
më i plotë.24 Në datat 30 prill-2 maj 2012 u organizua panairi “Horizonte 
Punësimi dhe Formimi” qëllimi i të cilit ishte prezantimi me mundësitë që 
ofron tregu real i punës në Shqipëri.

Formulimi i kësaj mase është i qartë dhe i përshtatshëm me objektivin dhe 
luftën kundër korrupsionit.

Masa 5.3
Përmirësimi i procedurave të ankimimit të subjekteve 
që nuk përfitojnë nga programet e nxitjes së 
punësimit, në rregulloret përkatëse

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 2011 me afat që vijon

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Zyrat e punësimit kanë publikuar kriteret e 
përfitimit nga projektet e nxitjes se punësimit. Përmirësimi i procedurave të 
ankimit është i rëndësishëm, sepse ka raste ku ndërmarrjet që kanë aplikuar 
nuk janë përzgjedhur për shkak të mangësive në dokumentacionin e aplikimit 
ose dhe për shkak të fondeve të kufizuara.25

Formulimi i kësaj mase është i përshtatshëm me objektivin dhe luftën 
kundër korrupsionit por jo i qartë. Masa duhej të kishte bërë të qartë se në 
cilat aspekte konkrete do të përmirësohen procedurat në mënyrë që trajtimi 
i ankesave të mos ndikohet nga korrupsioni.

Masa 5.4

Miratimi i projektvendimit “Për masën e financimit, 
kriteret dhe procedurat e zbatimit të programit të 
nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë që 
hyjnë për herë të parë në punë”

24. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Anti-korrupsionit, 
Këshilli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012

25. Po aty.
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Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 2011 me afat që vijon

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Është miratuar Vendimi nr. 199, datë 
11.1.2012, ‘Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit të 
programit të nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë që hyjnë për 
herë të parë në punë’.26

Formulimi i kësaj mase është i përgjithshëm dhe nuk shpjegohet 
përshtatshmëria me objektivin dhe luftën kundër korrupsionit.

Objektivi 6

Përmirësimi i funksionimit të Drejtorive Rajonale të 
Formimit Profesional publik nëpërmjet reformimit të 
procesit të trajnimit për të rritur efektivitetin dhe ulur 
abuzivizmin

Lidhja me pjesën narrative të strategjisë anti-korrupsion dhe me luftën 
kundër korrupsionit mungon për këtë objektiv.

Masa 6.1

Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe nënligjor që 
rregullon aktivitetin e drejtorive rajonale të formimit 
profesional publik dhe konkretisht Projekt ligji “Për 
disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 8872, datë 
29.03.2002,” ‘Për arsimin dhe formimin profesional 
në Republikën e Shqipërisë’”; Projekt vendimi “Për 
rishikimin e VKM Nr .675, datë 25.09.2003, ‘Për 
përcaktimin e procedurave të krijimit, organizimit dhe 
mbylljes së institucioneve të formimit profesional, në 
varësi të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta’”; Rishikim i udhëzimit për 
kriteret e përzgjedhjes së instruktorëve në qendrat 
publike të formimit profesional

26. Shih: Seksioni Politikat dhe Legjislacioni / Legjislacioni i Punes/ Vendimet e Keshillit te 
Ministravehttp://www.mpcs.gov.al/images/stories/ministria/mpcsshb/vkm/vendim_nr-199-
dat_11-1-2012.zip
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Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 2011 me afat që vijon

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Është punuar për përmirësimin e kuadrit ligjor 
në fushën e formimit profesional dhe konkretisht gjatë vitit 2011 është 
miratuar Ligji Nr. 10434, datë 23.06.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa 
në Ligjin Nr. 8872, datë 29.03.2002, ‘Për arsimin dhe formimin profesional 
në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”.27 Ndryshimet në ligjin e 
mësipërm kanë synuar që drejtoritë rajonale të formimit profesional publik 
(DRFPP) të rrisin efektivitetin, duke rritur numrin e të trajnuarve kryesisht 
në kurse të profesioneve të kërkuara në tregun e punës si dhe të ulin rastet 
abuzive në veprimtarinë e tyre duke rritur transparencën, komunikimin dhe 
bashkëpunimin me zyrat rajonale dhe vendore të punësimit për të rritur 
numrin e punë-kërkuesve që trajnohen pranë DRFPP-ve si dhe duke zbatuar 
procedura të rrepta dhe korrekte për të ulur rastet abuzive për personat 
që ndjekin kurset me tarifa të reduktuara dhe falas. Vendimi i Këshillit të 
Ministrave Nr. 675, datë 25.09.2003, “Për përcaktimin e procedurave të 
krijimit, organizimit dhe mbylljes së institucioneve të formimit profesional, në 
varësi të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta”, 
është ende në fuqi.

Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit, pasi miratimi i ligjeve 
dhe akteve nënligjore është i domosdoshëm për reformimin e strukturave 
rajonale të formimit profesional. Gjithsesi, përshtatshmëria për nevojat e 
luftës kundër korrupsionit nuk është shprehur qartë.

Masa 6.2

Rritja e bashkëpunimit ndërmjet drejtorive rajonale 
të formimit profesional publik dhe zyrave rajonale 
të punësimit për të rritur numrin e punë-kërkuesve 
të papunë që trajnohen në kurse profesionesh dhe 
procedura më të rrepta nga ana e zyrave të punësimit 
për të ulur rastet abuzive për personat që ndjekin 
kurset me tarifa të reduktuara dhe falas

27. Ligj, Nr. 10434, datë 23.06.2011, Fletorja Zyrtare Nr. 93, fq. 3807
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Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 2011 me afat që vijon

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Edhe pse treguesit e monitorimit të kësaj mase 
janë realizuar, nuk ka informacion për procedurat për përzgjedhjen e personave 
që ndjekin kurset e trajnimit falas. Numri i personave të formuar në krahasim 
me vitin 2010 është rritur minimalisht. Gjatë vitit 2011 janë trajnuar gjithsej 
8,531 punëkërkues, 46 më shumë se një vit më parë.28 Është kërkuar 
që certifikatat të jenë të përputhura me listën kombëtare të profesioneve. 
Është në funksionim Qendra e Lëvizshme e Formimit Profesional për Zonën 
Verilindore, e cila kryen kurse të profesioneve si riparim elektroshtëpiake, 
instalime elektrike, hidraulike, etj., si dhe është hapur kurs i ri për sigurinë e 
shëndetit në miniera për zonën e Bulqizës dhe të Kukësit.29 

Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit dhe në pjesën e dytë 
të saj është shprehur rëndësia e procedurave për nevojat e luftës kundër 
korrupsionit.

Objektivi 7
Reformimi i sistemit të dhënies së lejeve të punës me 
qëllim uljen e rrezikut për praktikat koruptive dhe abuzive

Lidhja me pjesën narrative të strategjisë anti-korrupsion dhe me luftën 
kundër korrupsionit mungon për këtë objektiv.

Masa 7.1

Miratimi i projektvendimit “Për përcaktimin e 
procedurave te konkurrimit te institucioneve publike 
apo private, ofrues të formimit profesional, që 
financohen nga zyrat e punësimit”

28. Referuar: Publikimet/ Statistika ne vite / Formimi Te Dhëna për të Trajnuarit Pranë Qendrave 
tona Publike të Formimit Profesional Në Vite. http://www.kerkojpune.gov.al/previewdoc.php?-
file_id=248

29. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, Këshi-
lli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012. Shih gjithashtu Shërbimit Kom-
bëtar të Punësimit/Publikime/buletini Statistikor/ buletini 2011 fq. 14, edhe fq. 18, http://
kerkojpune.gov.al/.
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Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave të Shërbimeve Sociale në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike në 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë/komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 2012 me afat që vijon

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në datë 19.9.2011, Komisioni i Ndihmës 
Shtetërore ka nxjerrë Vendimin Nr. 40, datë 19.9.2011, “Për përcaktimin e 
procedurave të konkurrimit për ofrimin e shërbimit të formimit profesional të 
punëkërkuesve të papunë nga persona juridikë/fizikë privatë dhe organizata 
jofitimprurëse”

Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit, por përshtatshmëria 
për nevojat e luftës kundër korrupsionit nuk është shprehur qartë.

Masa 7.2
Miratimi i projektvendimit “Për programin e nxitjes së 
punësimit të femrave nga grupet e veçanta”

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria e Politikave te Shërbimeve Sociale ne 
MPÇSSHB, Drejtoria e Shërbimeve Juridike ne 
MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH, zyrat 
rajonale, institucionet e kujdesit social, qeverisja ven-
dore bashkitë /komunat, Banka Botërore

Koha e realizimit 2012 me afat që vijon

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Është miratuar Vendimi Nr. 27, datë 11.1.2012, 
“Për programin e nxitjes së punësimit të femrave nga grupet e veçanta”.30

Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit, pasi miratimi i ligjit 
është i domosdoshëm për reformimin e tregut të punës, por përshtatshmëria 
për nevojat e luftës kundër korrupsionit nuk është shprehur qartë.

Inspektimi në Punë

Politika e këtij programi konsiston në mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit 
në punë.

30. Shih: Seksioni Politikat dhe Legjislacioni / Legjislacioni i Punës/ Vendimet e Këshillit të 
Ministrave http://www.mpcs.gov.al/images/stories/ministria/mpcsshb/vkm/vendim_nr-27-
dat_11-1-2012.zip
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Objektivi 8
Ngritja e kapaciteteve institucionale të inspektorëve të 
punës

Përshtatshmëria me nevojat e luftës kundër korrupsionit nuk është e qartë 
dhe mungon lidhja me pjesën narrative të strategjisë anti-korrupsion dhe me 
luftën kundër korrupsionit.

Masa 8.1

Trajnim i inspektorëve të punës për problematikat 
aktuale të inspektimit; Trajnimi i inspektorëve 
të punës për inspektimin e sektorit bujqësor me 
ndihmën e projektit të GIP International; Trajnimi i 
inspektorëve të punës për hetimin e aksidenteve të 
rënda; Trajnimi i kontrollorëve të punës; Testimi i 
inspektorëve të punës

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori 
i Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP-së, 
Drejtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale 
dhe zyrat vendore tëe punësimit, zyrat e tatim tak-
save

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Është kryer profilizimi për 80 inspektorë, 
me 90% të realizimit buxhetor të këtij programi.31 Është kryer trajnimi i 
inspektorëve të punës për inspektimin e sektorit bujqësor me ndihmën e 
projektit të GIP Internacional. TAIEX ka trajnuar inspektorët e punës për 
metodologjinë e investigimit dhe të regjistrimit të aksidenteve të rënda dhe 
Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) ka kryer trajnimin e inspektorëve të 
punës me temë “Ndërtimi i sistemeve moderne dhe efektive për inspektimin 
në punë”.32

Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit, sepse trajnimet rrisin 
kapacitetet institucionale të inspektorëve të punës, por përshtatshmëria me 
nevojat e luftës kundër korrupsionit nuk është shprehur në mënyrë të qartë.

Masa 8.2
Mbështetja me konsulencë juridike e inspektorëve të 
punës

31. Burim: Raporti i Monitorimit, Për vitin 2011, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shan-
seve të Barabarta, fq. 5.

32. Vikrita Çuto, Drejtoreshë e Përgjithshme e ISHP-së. Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe 
Shëndetësinë, Dokument parlamentar, Procesverbal datë 04.04.2012.
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Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori 
i Auditit të Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP-së, 
Drejtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale 
dhe zyrat vendore te punësimit, tatim taksat

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Asistenca për inspektorët e punës është 
përqendruar kryesisht tek trajnimet dhe vënia në dispozicion e manualeve 
ndihmëse. Ndonëse janë kryer edhe testime periodike të inspektorëve 
të punës mbi njohuritë e tyre për sistemin e inspektimit në punë dhe 
legjislacionin e punës, sektori juridik në ISHP evidenton ende mjaft raste ku 
gjobat e vendosura nga inspektorët e punës janë të pavlefshme juridikisht, 
sepse ato nuk janë në përputhje me legjislacionin ose iu referohen neneve 
të gabuara.33

Formulimi i kësaj mase është tepër i përgjithshëm dhe i papërcaktuar. Për 
rrjedhojë, edhe përshtatshmëria e kësaj mase është e papërcaktuar.

Masa 8.3
Përgatitja e udhëzuesve praktikë për inspektorët 
e punës mbi vlerësimin e rrezikut në sektorë të 
ndryshëm me rrezik të lartë

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP-së 
(Sektori i Auditit të Brendshëm), zyrat rajonale të 
ISHP-së, Drejtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë 
rajonale dhe zyrat vendore të punësimit, zyrat e ta-
tim-taksave

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Janë përgatitur udhëzues praktikë për inspektorët 
e punës për vlerësimin e rrezikut në sektorë të ndryshëm me rrezik të lartë, 
si “Vlerësimi i rrezikut ndaj agjentëve biologjikë”, “Sëmundjet profesionale 
që shkaktohen nga hidrokarburet, etj. ” dhe janë hartuar e shpërndarë disa 
manuale për inspektorët e punës që do t’ju vijnë në ndihmë gjatë procesit të 
inspektimit. Po ashtu, është realizuar testimi periodik i inspektorëve të punës 
mbi njohuritë e tyre për sistemin e inspektimit në punë dhe legjislacionin e 
punës.34

Formulimi i kësaj mase është i përshtatshëm për arritjen e objektivit, por 
33. Lume Cici, Shefe e Sektorit Juridik në ISHP. Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shën-

detësinë, Dokument parlamentar, Procesverbal, datë 04.04.2012

34. Vikrita Çuto, drejtoreshë e Përgjithshme e ISHP-së. Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe 
Shëndetësinë, Dokument parlamentar, Procesverbal, datë 04.04.2012, fq. 3
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jo i përshtatshëm për nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Objektivi 9
Përmirësimi i procesit të inspektimit dhe bërja e tij sa më 
efikas në përputhje me standardet bashkëkohore

Përshtatshmëria me nevojat e luftës kundër korrupsionit nuk është e qartë 
dhe mungon lidhja me pjesën narrative të strategjisë anti-korrupsion dhe me 
luftën kundër korrupsionit.

Masa 9.1
Planifikimi i inspektimeve nga drejtoritë rajonale duke 
pasur parasysh specifikat  e rajonit

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori 
i Auditit të Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP-së, 
Drejtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale 
dhe zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Drejtoria Qendrore e Drejtorive Rajonale të ISHP-
së ka dhënë orientime të vazhdueshëm për prioritetet e inspektimit, bazuar 
në specifikat e rajoneve dhe periudhave kohore si dhe ka decentralizuar 
planifikimin e inspektimeve, të cilat i ka deleguar te drejtoritë rajonale.35

Formulimi i kësaj mase është i përshtatshëm për arritjen e objektivit, por 
jo i qartë për nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Masa 9.2
Planifikimi me përparësi i inspektimeve te subjektet 
me rrezik të lartë për aksidente në punë dhe 
sëmundje profesionale

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori 
i Auditit të Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP-së, 
Drejtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale 
dhe zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Drejtoritë rajonale kanë planifikuar me përparësi 
inspektimet te subjektet me rrezik të lartë për aksidente në punë dhe 
sëmundje profesionale.36  Statistikat tregojnë ulje të rasteve të aksidenteve 

35. Vikrita Çuto, Drejtore e Përgjithshme e ISHP-së. Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe 
Shëndetësinë, Dokument parlamentar, Procesverbal, datë 04.04.2012

36. Po aty.
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në punë (nga 93 raste të regjistruara në 2011 në 67 raste në vitin 2012).37

Formulimi i kësaj mase është i përshtatshëm për arritjen e objektivit, por 
jo i qartë për nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Masa 9.3 Rritja e numrit të inspektimeve në sektorin bujqësor

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditit të Brendshëm), zyrat rajonale te ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Për vitin 2011, në zbatim të Urdhrit të Drejtorit 
të Përgjithshme Nr. 775, datë 17.06.2011, “Për ushtrimin e kontrolleve 
në subjektet që ushtrojnë aktivitet në sektorin e bujqësisë, peshkimit, 
ndërtimit dhe hoteleri turizmit” i është kushtuar rëndësi e veçantë kontrollit 
të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e bujqësisë, peshkimit, 
ndërtimit dhe hoteleri turizmit. Gjatë vitit 2011, nga 14,028 subjekte të 
inspektuara 7,330 ose 64.2% e kontrolleve kanë qenë në sektorët e tregtisë, 
ndërtimit (1472), bujqësisë dhe peshkimit (127). Bujqësia zë vetëm 0.5% 
të subjekteve të inspektuara.38 Të dhënat e raporteve vjetore (201039 dhe 
2011) të Inspektoratit Shtetëror të Punës tregojnë se kontrollet në bujqësi 
në vlerë relative nuk kanë rritje. Ato zënë vetëm 0.5% të subjekteve te 
inspektuara. Për vitin 2012, inspektimet në sektorin e bujqësisë, pyjeve dhe 
peshkimit janë rritur në 0.8% e totalit të inspektimeve të kryera.40

Formulimi i kësaj mase nuk është i qartë për përshtatshmërinë me 
objektivin dhe nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Masa 9.4
Zhvillimi i një sistem monitorimi cilësor për gjithë 
dokumentacionin që vjen nga Drejtoritë Rajonale

37. Shih: Inspektorati Shtetëror i Punës, Aktivitete/ Raporti Vjetor: Të dhënat kryesore nga inspek-
timet, Analizë 9-mujore 2012, fq. 5. http://www.sli.gov.al/images/stories/activities/ishp%20
analiza%209m%202012.pdf

38. Shih: Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e Inspektimit për Marrëdhëniet e Punës, Analiza 
e punës për vitin 2011, fq. 2-3

39. Manjola Pupa (2010) Analiza për periudhën janar-mars 2010, e premte, 7 maj, Inspek-
torati Shtetëror i Punës, http://www.sli.gov.al/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=113%3Aanaliza-per-periudhen-janar-mars-2010-&catid=51%3A9-other-activi-
ties&Itemid=73&lang=al

40. Shih: Inspektorati Shtetëror i Punës, Aktivitete/ Raporti Vjetor: Të dhënat kryesore nga inspek-
timet Analize 9-mujore 2012, fq. 2.
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Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Është zhvilluar një sistem monitorimi cilësor 
për të gjithë dokumentacionin që vjen nga drejtoritë rajonale. Me qëllim 
evidentimin më të mirë të problematikave të dala nga inspektimi është 
hartuar dhe u është dërguar për zbatim të gjitha drejtorive rajonale të ISHP-
së “Shtojcë Formular Inspektimi”.41

Formulimi i kësaj mase është i përshtatshëm për arritjen e objektivit dhe i 
qartë për nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Objektivi 10 Minimizimi i punës së pa deklaruar

Këtij objektivi i mungon lidhja me pjesën narrative të strategjisë anti-
korrupsion, por ai trajton një çështje që lidhet me luftën kundër korrupsionit 
në sektorin e punësimit.

Masa 10.1
Kontrolle mbi eliminimin e punës informale 
të fëmijëve si dhe forcimi i zbatueshmërisë së 
legjislacionit të punës në punësimin e kësaj kategorie

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Evidentimi i numrit të punëmarrësve nën 
moshën 18 vjeç tregon për një punë më të mirë në drejtim të evidentimit 
dhe parandalimit të punës së fëmijëve. Në bazë të inspektimeve të ISHP-së 
gjatë vitit 2011 janë konstatuar 280 të punësuar deri në moshën 18 vjeç, 
përkatësisht 71 fëmijë në moshën 16 vjeç, 166 fëmijë në moshën 17 vjeç 
dhe 43 fëmijë në moshën 18 vjeç) dhe 249 fëmijë të punësuar për vitin 
2012 (ku 24% e tyre ishin në moshën 16 vjeç, 58% në moshën 17 vjeç, 

41. Vikrita Çuto, Drejtore e Përgjithshme e ISHP-së. Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe 
Shëndetësinë, Dokument parlamentar, Procesverbal datë 04.04.2012
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dhe 18% në moshën 18 vjeç).42 Inspektimet e kryera kanë nxjerrë në pah 
se fëmijët e punësuar bëjnë kryesisht punë të lehta që janë të lejuar nga 
legjislacioni i punës, p.sh., kamerier në verë në ndonjë lokal në bregdet apo 
në hoteleri të ndryshme.43

Formulimi i kësaj mase është i përshtatshëm për arritjen e objektivit dhe i 
qartë për nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Masa 10.2
Organizimi i veprimtarive që kanë për qëllim nxitjen 
e dialogut social dhe bashkëpunimit për pakësimin e 
punës së fëmijëve

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit Dhjetor 2011

Statusi Nuk ka informacion për zbatimin e kësaj mase.

Kjo masë është e qartë dhe e përshtatshme për arritjen e objektivit dhe për 
nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Objektivi 11 Trajtimi i ankesave

Këtij objektivi i mungon lidhja me pjesën narrative të strategjisë anti-
korrupsion. Po ashtu, nuk është e qartë rëndësia e tij për luftën kundër 
korrupsionit.

Masa 11.1

Trajtimi i ankesave që do të paraqiten gjatë vitit 
në adresë të ISHP-së lidhur me rastet abuzimeve, 
korrupsionin, apo shkeljet e konstatuara në zbatimin 
e legjislacionit të punës; Bashkëpunimi ndërmjet 
strukturave të ISHP-së për trajtimin dhe verifikimin 
në  kohë të ankesave

42. Shih: Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e Inspektimit për Marrëdhëniet e Punës, Analiza 
e punës për vitin 2011, fq. 3. dhe Vikrita Çuto, Drejtore e Përgjithshme e ISHP-së. Komisioni 
për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, Dokument parlamentar, Procesverbal datë 
04.04.2012, fq. 5; Inspektorati Shtetëror i Punës, Aktivitete/ Raporti Vjetor: Të dhënat krye-
sore nga inspektimet Analize 9 mujore 2012, fq. 3

43. Shih: Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e Inspektimit për Marrëdhëniet e Punës, Analiza 
e punës për vitin 2011, fq. 3. Dhe Vikrita Çuto, Drejtore e Përgjithshme e ISHP-së. Komisioni 
për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, Dokument parlamentar, Procesverbal, datë 
04.04.2012, fq. 5.
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Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit 2012

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Gjatë vitit 2011 nga ISHP janë ndjekur me 
përparësi dhe inspektuar të gjitha subjektet për të cilat ka pasur ankesa 
nga ana e punëmarrësve, qytetarëve apo institucioneve të ndryshme. 
Gjithsesi, pavarësisht kësaj, mbetet detyrë për të punuar në drejtim të 
sensibilizimit të punonjësve lidhur me rolin e ISHP-së në drejtim të mbrojtjes 
së punëmarrësve dhe zbatimin e legjislacionit të punës.44 Gjatë nëntëmujorit 
të parë të vitit 2012 janë pranuar dhe proceduar gjithsej 137 ankesa, 88 në 
rrugë elektronike dhe 49 me letra të ardhura zyrtarisht, ku 48% e ankesave 
janë proceduar me urdhër inspektimi dhe shqyrtimi ne terren.45 Ankesat 
konsistojnë kryesisht në mosrespektimin e legjislacionit të marrëdhënieve 
të punës, mospasja e një kontrate pune, mosrespektim te ditëve pushim, 
pagesa për pune jashtë orarit ose dite feste, ndërprerje e marrëdhënieve 
të punës në mënyrë të njëanshme, mosplotësim i kushteve të sigurisë dhe 
shëndetit në punë. Subjektet për cilat ka ardhur ankesa janë kryesisht të 
fushës së shërbimeve e më pas tregtia, ndërtimi, prodhimi dhe transporti.46

Formulimi i kësaj mase është i përshtatshëm për arritjen e objektivit dhe i 
qartë për nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Masa 11.2
Publikimi i numrit të telefonit dhe rubrikës në faqen 
e internetit për të shkruar ankesat drejtpërdrejt për 
rastet e denoncimit të shkeljes së konstatuar

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit 2012

Statusi E zbatuar

44. Shih: Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e Inspektimit për Marrëdhëniet e Punës, Analiza 
e punës për vitin 2011, fq. 3

45. Shih: Inspektorati Shtetëror i Punës, Aktivitete/ Raporti Vjetor: Të dhënat kryesore nga inspek-
timet Analize 9 -mujore 2012, fq. 3. http://www.sli.gov.al/images/stories/activities/ishp%20
analiza%209m%202012.pdf 

46. Shih: Inspektorati Shtetëror i Punës, Aktivitete/ Raporti Vjetor: Të dhënat kryesore nga inspek-
timet Analize 9 -mujore 2012, fq. 3. http://www.sli.gov.al/images/stories/activities/ishp%20
analiza%209m%202012.pdf 
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Argumentimi për statusin: Në faqen e internetit të Inspektoratit Shtetëror 
të Punës është publikuar numri pa pagesë i telefonit 0800 1199, adresa e 
emailit ankesa@sli.gov.al si dhe rubrika në faqen e internetit për të shkruar 
ankesat drejtpërdrejt47 për rastet e denoncimit të shkeljeve të konstatuara.

Formulimi i kësaj mase është i përshtatshme për arritjen e objektivit dhe i 
qartë për nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Objektivi 12
Promovimi i një kulture parandaluese për bërjen e 
vendeve të punës të sigurt të shëndetshëm e produktivë

Këtij objektivi i mungon lidhja me pjesën narrative të strategjisë anti-
korrupsion si dhe me luftën kundër korrupsionit.

Masa 12.1
Organizimi i aktiviteteve me pjesëmarrjen e 
partnerëve socialë me qëllim uljen e informalitetit 
nëpërmjet nxitjes së dialogut e bashkëpunimit

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit 2012

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Në nivel qendror dhe rajonal, ISHP-ja në 
bashkëpunim me organizatat e punëdhënësve, sindikatat dhe konfederatat, 
ka organizuar takime, tryeza të rrumbullakëta dhe konferenca të përbashkëta 
në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë.48

Formulimi i kësaj mase është i qartë dhe përshtatet me nevojat e luftës 
kundër korrupsionit.

Masa 12.2

Masat parandaluese, si sensibilizimi dhe forcimi i 
masave e sanksioneve, për shkelje të legjislacionit 
të marrëdhënieve të punës; Vazhdimi i promovimit 
të ligjit “Siguria dhe Shëndeti në Punë” dhe akteve 
nënligjore të dala në zbatim të tij; Veprimtari 
për forcimin e tripartitizmit me qëllim zbatimin e 
suksesshëm të ligjit të sigurisë e shëndetit në punë; 

47. Shih:http://www.sli.gov.al/index.php?option=com_contact&view=contact&id=3&Itemid 
=115&lang=al

48. Shih: Inspektorati Shtetëror i Punës, Aktivitete/ Raporti Vjetor: Të dhënat kryesore nga inspek-
timet Analize 9 mujore 2012, fq. 3. http://www.sli.gov.al/images/stories/activities/ishp%20
analiza%209m%202012.pdf
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Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për sigurinë 
e shëndetin në punë; Organizimi i studimeve mbi 
kushtet e punës në industri të ndryshme me rrezik 
për aksidente në punë e sëmundje profesionale

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit 2011-2013

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Është bërë sistematikisht promovimi i ligjit “Për 
sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij. 
Janë organizuar fushata ndërgjegjësuese për sigurinë dhe shëndetin në punë. 
Janë organizuar studime për kushtet e punës në industri të ndryshme me 
rrezik për aksidente në punë e sëmundje profesionale. Është bashkëpunuar 
në vazhdimësi me Ministrinë e Ekonomisë dhe Energjetikës dhe Drejtorinë 
e Përgjithshme të Standardeve për listën e standardeve të harmonizuara 
shqiptare. Është forcuar bashkëpunimi me organizatat e punëdhënësve dhe 
të punëmarrësve me qëllim zbatimin e suksesshëm të ligjit “Për sigurisë 
dhe shëndetin në punë”. Janë zhvilluar disa tryeza të rrumbullakëta me 
përfaqësues të këtyre organizatave mbi mënyrën e zbatimit praktik të dy 
VKM-ve që kanë dalë në zbatim të ligjit “Për sigurinë dhe shëndetin në 
punë. Është shtrirë edhe në nivel rajonal bashkëpunimi me organizatat 
e punëmarrësve për problematika specifike.49 Janë trajnuar inspektorët 
rajonalë mbi vlerësimin e rrezikut si dhe është organizuar fushata kombëtare 
për Sigurinë e Shëndetin në Punë me temë “Të punojmë së bashku për 
të parandaluar rrezikun” nga Drejtoria e Sigurisë e Shëndetit në Punë në 
bashkëpunim me 12 drejtoritë rajonale të ISHP-së dhe projektin IPA-2010.50

Formulimi i kësaj mase është tepër i gjerë dhe i paqartë.

Objektivi 13

Rritja e bashkëpunimit institucional midis institucioneve 
të ndryshme me nivel qendror dhe rajonal me qëllim 
shkëmbim informacioni dhe realizim inspektimesh të 
përbashkëta

Objektivi trajton një nga pikësynimet e strategjisë anti-korrupsion në fushën 

49.  Shih: Vikrita Çuto, Drejtore e Përgjithshme e ISHP-së. Komisioni për Punën, Çështjet Sociale 
dhe Shëndetësinë, Dokument parlamentar, Procesverbal datë 04.04.2012, fq. 4

50. Shih: Inspektorati Shtetëror i Punës, Aktivitete/ Raporti Vjetor: Të dhënat kryesore nga inspek-
timet Analize 9-mujore 2012, fq. 3.http://www.sli.gov.al/images/stories/activities/ishp%20
analiza%209m%202012.pdf
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sociale, atë të forcimit të bashkëpunimit e bashkëveprimit ndërinstitucional.51 
Formulimi i këtij objektivi nuk është i qartë në lidhje me nevojën për luftën 
kundër korrupsionit.

Masa 13.1

Orientimi i vazhdueshëm i drejtorive rajonale nga 
Drejtoria Qendrore për përparësitë e inspektimit 
bazuar në specifikat e rajoneve dhe periudhave 
kohore; Prioriteti i kontrollit në subjektet që ushtrojnë 
aktivitet në sektorin e bujqësisë, peshkimit, hoteleri-
turizmit dhe ndërtimit, sektorët më të ekspozuar ndaj 
punësimit informal sezonal dhe punës së fëmijëve në 
këtë periudhë

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit 2011-2013

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Është hartuar Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm 
Nr. 775, d.17.06.2011 “Për ushtrimin e kontrolleve në subjektet që ushtrojnë 
aktivitet në sektorin e bujqësisë, peshkimit, ndërtimit dhe hoteleri turizmit”. 

Formulimi i kësaj mase është përmbledhje dhe përsëritje e masave të 
objektivit 9 (masa 9.1; 9.2; 9.3; 9.4). Kjo masë nuk përshtatet me objektivin 
dhe nevojat e luftës kundër korrupsionit nuk janë shprehur qartë.

Masa 13.2

Kontrolle në sektorët e shërbimeve, sidomos 
gjatë sezoneve turistike, për të eliminuar format e 
punësimit që vijnë në kundërshtim me legjislacionin e 
punës

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit 2011-2013

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Numri më i madh i inspektimeve është në 
sektorin e tregtisë dhe hotel-bar-restorante (52-55 % e numrit total të 
inspektimeve), si dhe është rritur relativisht numri i inspektimeve në turnet 

51. Vendim Nr. 1561, datë 3.10.2008, ‘Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për paran-
dalimin e luftën kundër korrupsionit dhe për një qeverisje transparente, 2008- 2013’, fq. 10
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e dyta apo treta, ditët festive apo të pushimit. Në vitin 2011 u kryen 236 
inspektime dhe në vitin 2012 ky numër u rrit në 244 inspektime.52

Formulimi i masës është i qartë e i përshtatshëm për nevojat e luftës kun-
dër korrupsionit, por kjo masë i përshtatet më mirë masave të objektivit 9.

Masa 13.3

Bashkëpunimi me organet e tatim-taksave për 
evidentimin e punëmarrësve të padeklaruar nga 
subjektet, duke ushtruar kontrolle të përbashkëta jo 
më pak se një herë në vit; Planifikimi dhe kryerja 
e inspektimeve profesionale të përbashkëta nga 
drejtoritë rajonale të ISHP-së, në bashkëpunim me 
inspektoratet e tjera sa herë që del e nevojshme

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit 2011-2013

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Inspektorati Shtetëror i Punës ka bashkëpunuar 
në nivel qendror dhe rajonal me institucionet e tjera si Repartin e Inspektim-
Shpëtim Minierave, Inspektoratin e Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike, 
Drejtorinë e Tatim Taksave, Institutin e Sigurimeve Shoqërore, Inspektoratin 
Sanitar Shtetëror, Shërbimin Kombëtar të Punësimit, Drejtoritë Rajonale të 
Sigurimeve Shoqërore, etj.53

Masa është e qartë dhe e përshtatshme për objektivin dhe për nevojat e 
luftës kundër korrupsionit.

Masa 13.4 Shkëmbim informacioni në nivel rajonal

Institucioni 
përgjegjës

MPÇSSHB, Drejtoria e Përgjithshme e ISHP (Sektori i 
Auditimit te Brendshëm), zyrat rajonale të ISHP, Dre-
jtoria e Përgjithshme e SHKP, drejtoritë rajonale dhe 
zyrat vendore të punësimit, zyrat e tatim-taksave

Koha e realizimit 2011-2013

52. Shih: Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e Inspektimit për Marrëdhëniet e Punës, Analiza 
e punës për vitin 2011, fq. 2; Inspektorati Shtetëror i Punës, Aktivitete/ Raporti Vjetor: Të 
dhënat kryesore nga inspektimet Analize 9 mujore 2012, fq. 2.

53. Shih: Vikrita Çuto, Drejtore e Përgjithshme e ISHP-së. Komisioni për Punën, Çështjet Sociale 
dhe Shëndetësinë, Dokument parlamentar, Procesverbal, datë 04.04.2012, fq. 4. Dhe, In-
spektorati Shtetëror i Punës, Aktivitete/ Raporti Vjetor: Të dhënat kryesore nga inspektimet 
Analize 9-mujore 2012, fq. 3. http://www.sli.gov.al/images/stories/activities/ishp%20anali-
za%209m%202012.pdf
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Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Inspektorati Shtetëror i Punës shkëmben 
informacione me institucione të ndryshme duke i dërgua listat e punëmarrësve 
të padeklaruar nga subjektet çdo muaj.54

Formulimi i masës është i paqartë

3. Analiza e Zbatimit

Seksioni 1

Ecuria e zbatimit të masave anti-korrupsion të parashikuara nga plani i 
veprimit në fushën “Reformat e Punës dhe Mbrojtjes Sociale” paraqitet si 
më poshtë: 
– 23 masa (ose 67%) të zbatuara; 2 masa (ose 6%) të zbatuara me vonesë; 

4 masa (ose 12%) të zbatuara pjesërisht; 3 masa (ose 9%) të pazbatuara 
dhe për 2 masa (ose 6%) nuk ka informacion.
Seksioni 2

Analizimi i ecurisë së zbatimit të masave anti-korrupsion të parashikuara 
në planin e veprimit për fushën “Reformat e Punës dhe Mbrojtjes Sociale” 
nxjerr në pah si më poshtë vijon:

- Ka pasur një ecuri të mirë në realizimin e masave me natyrë përmirësime 
cilësore: rreth 76% e masave të këtij lloji janë realizuar brenda afatit, 
4% me vonesë, 4% të realizuar pjesërisht dhe 10% nuk janë realizuar. 

- Edhe për masat me natyrë ngritje kapacitetesh vihet re se 67% e tyre 
janë zbatuar brenda afatit, 17% të realizuara me vonesë, dhe 17% të 
masave të zbatuara pjesërisht. 

- Masat me natyrë rregullatore janë realizuar vetëm 43%, 39% të 
realizuara pjesërisht dhe 14% të pazbatuara.

Seksioni 3

Masat që synojnë përmirësime cilësore në përgjithësi janë të përcaktuara 
në mënyrë të paqartë dhe treguesit e zbatimit të tyre lënë hapësira për 
vlerësime subjektive. Po ashtu, masat që i përkasin sektorit të inspektimit 
rezultojnë të përmbushura më shumë, pasi fusha e inspektimeve është një 
sektor edhe më prioritar.

54. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Anti-korrupsionit, 
Këshilli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03.09.2012. Shiko gjithashtu Shërbimit 
Kombëtar të Punësimit/Publikime/buletini Statistikor/ buletini 2011 fq. 14 http://kerkojpune.
gov.al/ Edhe fq. 18.
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Seksioni 4

Fuqia provuese e realizimit të masave nuk ka qenë në lartësinë e duhur, 
sepse në vend të kopjeve të akteve zyrtare janë servirur përgjigje të shkurtra 
me e-mail. Për monitorimin e zbatimit të masave, në disa raste (p.sh., masa 
2.1) ka qenë e vështirë të siguroheshin materialet dytësore ndaj dhe është 
marrë parasysh dhe e mirëqenë vetëm përgjigjja zyrtare, e cila nuk është 
shoqëruar me dokumente zyrtarë që provojnë zbatimin e masës ose masa 
nuk është vlerësuar për mungesë informacioni, si në rastin e masave 7.1 
dhe 10.2.
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reforma në shëndetë s i

1. Natyra e Planit të Veprimit në fushën “Reforma 
në Shëndetësi”

Seksioni 1

Reforma anti-ko-
rrupsion në fushën e 
shëndetësisë (2011-
2013) përfshin 5 
objektiva të cilat sy-
nojnë përmirësimin 
e procedurave të 
inventarizimit të 
pajisjeve dhe apara-
turave mjekësore, 
transparencën në për-
caktimin e çmimit të barnave dhe në përzgjedhjen e tyre për prokurim, insti-
tucionalizimin e protokolleve të mjekimit dhe kostove reale të shërbimeve, 
si dhe rritjen e transparencës për shërbimet shëndetësore që i ofrohen 
pacientëve. 

Seksioni 2

Për realizimin e objektivave të plan-veprimit 2011-2013 në fushën e 
shëndetësisë janë parashikuar në total 20 masa, nga këto 4 janë me karakter 
rregullator, 3 masa ngritje kapacitetesh dhe 13 të tjerat synojnë përmirësime 
cilësore.

Seksioni 3

Në përgjithësi objektivat dhe masat e parashikuara në zbatim të tyre janë të 
përshtatshme për nevojat e luftës kundër korrupsionit dhe lidhen me pjesën 
narrative të strategjisë. Gjithsesi, formulimi në disa prej objektivave dhe 
masave nuk është i qartë. P.sh., formulimi i objektivit 4 është problematik dhe 
miratimi i protokolleve dhe udhërrëfyesve është i papërcaktuar, sepse këtu 
flasim për një punë rutinë dhe afatgjatë të Ministrisë. Institucioni përgjegjës 
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është Ministria e Shëndetësisë dhe në disa raste edhe institucionet e saj të 
varësisë (si p.sh. në masat 3.1, 4.2 ISKSH dhe masa 3.4 QKKB). Afatet 
janë të mirë përcaktuar në një hark kohor prej tre ose katër muajsh. Për 
çdo masë të planifikuar është identifikuar kostoja e zbatimit dhe burimi, me 
përjashtim të disa rasteve burimi financiar përshkruhet edhe si “mbështetja 
dhe gjetja e donatorëve” (p.sh. masat 1.3, 1.7, 2.2. 3.4, 5.1). Treguesit 
janë të qartë dhe konkretë (rasti më i mirë masa 1.8). 

2. Zbatimi i masave

Objektivi 1

Regjistrimi/publikimi i pajisjeve/aparaturave mjekësore 
në spitale dhe institucionet shëndetësore me qëllim uljen 
e nivelit të abuzimit dhe devijimin e pacienteve drejt 
klinikave private

Objektivi është i përshtatshëm dhe trajton një nga pikësynimet e strategjisë 
anti-korrupsion në fushën e shëndetësisë, standardizimin dhe administrimin 
e pajisjeve dhe aparaturave mjekësore.1

Masa 1.1
Hartimi i VKM-së për regjistrimin e pajisjeve sipas 
standardeve

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Koha e realizimit Tremujori i katërt, 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Me qëllim inventarizimin, planifikimin dhe 
monitorimin e pajisjeve mjekësore, Ministria e Shëndetësisë ka propozuar 
dhe më pas ka ripunuar projekt-vendimin “Për Kërkesat Thelbësore dhe 
Vlerësimin e Konformitetit të Pajisjeve Mjekësore” bazuar në sugjerimet e 
Ministrisë së Ekonomisë.2 Gjithsesi, miratimi i këtij vendimi në Këshillin e 
Ministrave është shtyrë, pasi pritej më parë dalja e Ligjit të ri ‘Për  tregtimin 
dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve jo-ushqimore’, i cili ka ndikim 
të drejtpërdrejtë në projekt-vendimin e MSH-së.3 Vendimi i Këshillit të 

1. Vendim Nr. 1561, datë 3.10.2008, ‘Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për paran-
dalimin e luftën kundër korrupsionit dhe për një qeverisje transparente, 2008- 2013’, fq. 7.

2. Romeo Zegali, Drejtor, Drejtoria e Bashkëpunimit Evropian dhe Marrëveshjeve, Ministria e 
Shëndetësisë, E-mail 10/09/2012

3. Ky ligj është hartuar nga Ministria e Ekonomisë dhe është në fazën përfundimtare të miratimit. 
Referencë: Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Anti-korrup-
sionit, Këshilli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012
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Ministrave për Miratimin  e Rregullores Teknike “Për Kërkesat Thelbësore 
dhe Vlerësimin e Konformitetit të Pajisjeve Mjekësore” është miratuar në 
datë 04.12.2012.4

Formulimi i masës është i qartë dhe i përshtatshëm për objektivin.

Masa 1.2
Ngritja e komisioneve në çdo institucion për 
inventarizimin e pajisjeve

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Koha e realizimit Tremujori i katërt, 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Ministria e Shëndetësisë disponon një program 
të Sistemit të Informacionit të Pajisjeve Mjekësore, Programin “Clingo”. Për 
përditësimin e këtij sistemi, në të gjithë vendin janë ngarkuar 38 persona 
përgjegjës, të cilët janë përzgjedhur nga çdo spital rrethi për t’u marrë me 
procesin e inventarizimit të pajisjeve mjekësore.5

Formulimi i masës është i qartë dhe përshtatshëm për objektivin.

Masa 1.4 Hartimi i formularit tip të regjistrimit

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Koha e realizimit Katërmujori i tretë, 2011

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Të dhënat kryesore të pajisjeve mjekësore 
regjistrohen sipas modulit që përcaktohet në Sistemin e Informacionit të 
Pajisjeve Mjekësore “Clingo”.6 Në vazhdimësi, ekspertët e MSH-së përdorin 
të njëjtin model sipas sistemit Clingo për të kryer regjistrimin e pajisjeve 
mjekësore.7 Informacionet dhe ndryshimet në lidhje me inventarizimin e 
pajisjeve mjekësore në sistemin e inventarizimit ‘Clingo’ publikohen tek faqja 
zyrtare e Agjencinë Shtetërore të Pajisjeve Mjekësore (ASHPM).8

4. Shih VKM Nr. 864 datë 04.12.2012, Vendim për Miratimin  e Rregullit Teknik “Për Kërkesat 
Thelbësore dhe Vlerësimin e Konformitetit të Pajisjeve Mjekësore”, Fletorja Zyrtare 169, 28 
dhjetor 2012 ose http://www.km.gov.al/?fq=brenda&m=news&lid=17459

5. Referencë: Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Anti-korrup-
sionit, Këshilli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012.

6. Romeo Zegali, Drejtor, Drejtoria e Bashkëpunimit Evropian dhe Marrëveshjeve, Ministria e 
Shëndetësisë, E-mail 10/09/2012

7. Ledina Picari, Drejtoria Spitalore, Ministria e Shëndetësisë, takimi 1/10/2012. Referuar: 
Raporti Qytetar të Monitorimit të Planit të Veprimit për Adresimin e 12 Prioriteteve të Komis-
ionit Evropian – 2012, Prioriteti 8, fq. 20.

8. Shih www.qki-bio.com Faqja Kryesore / Informacione (Clingo)



219

Formulimi i masës është i përshtatshëm për objektivin, por jo shumë i 
qartë për nevojat e luftës kundër korrupsionit.

Objektivi 2
Rregullimi/thjeshtimi i procedurave të përzgjedhjes së 
barnave të listës bazë për t’u prokuruar për spitalet

Objektivi është i qartë dhe i përshtatshëm për strategjinë anti-korrupsion 
në fushën e shëndetësisë.

Masa 2.1
Ndarja/Dallimi i furnizimit me barna për QSUT dhe 
për spitalet rajonale

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Koha e realizimit Tremujori i katërt, 2011

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Çdo fillim viti, Ministri i Shëndetësisë ngre 
grupin e punës dhe nxjerr urdhrin për furnizimin me barna dhe materiale 
mjekësore për spitalet. Me Urdhër të Ministrit të Shëndetësisë, Nr. 10, 
datë 10.01.2011, është bërë ndarja dhe është miratuar lista për furnizime 
me barna për Qendrën Spitalore Universitare të Tiranës (QSUT), Spitalin 
Rajonal të Durrësit dhe spitalet e tjera rajonale.9 Më datë 10.01.2012, me 
Urdhrin Nr. 7 të Ministrit është ngritur grupi i punës për përgatitjen e listës se 
barnave dhe materialeve mjekësore që do të protokollohen nga spitalet për 
vitin 2012. Në datë 18.7.2012 Këshilli i Ministrave ka nxjerrë Vendimin Nr. 
471, datë 18.7.2012, “Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen 
nga Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH) dhe masën e 
mbulimit të  çmimit të tyre”.10

Formulimi i masës është i paqartë. Për pasojë, është e vështirë të vlerësohet 
përshtatshmëria e kësaj mase për realizimin e objektivit dhe për nevojat e 
luftës kundër korrupsionit.

Masa 2.3
Publikimi i procedurave të prokurimit në faqen e 
Ministrisë së Shëndetësisë dhe në faqet e spitaleve 
rajonale

9. Lista e barnave miratuar dhe dërguar në QSUT dhe në spitalet rajonale mund të gjendet tek 
faqja zyrtare e Ministrisë së Shëndetësisë, shih: http://www.qkkb.gov.al/regjistri-barnave-dhe-
jtor-2011

10. VKM nr. 471, datë 18.7.2012, “Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga instituti 
i sigurimeve të kujdesit shëndetësor dhe masën e mbulimit të  çmimit të tyre” http://www.qpz.
gov.al/botime/fletore_zyrtare/2012/PDF-2012/91-2012.pdf
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Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Koha e realizimit Tremujori i parë 2011, çdo vit

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Në fund të muajit shkurt të çdo viti, Ministria 
e Shëndetësisë publikon në faqen zyrtare regjistrin e prokurimit publik.11 
Publikimi i regjistrit të prokurimit publik në faqet zyrtare të spitaleve mungon, 
sepse vetëm disa spitale kanë faqe interneti edhe pse ato nuk përditësohen.

Formulimi i masës është i qartë dhe i përshtatshëm për objektivin.

Objektivi 3
Rritja e transparencës në procedurat e miratimit të 
çmimit të barnave

Objektivi është i përshtatshëm dhe trajton një nga pikësynimet e strategjisë 
anti-korrupsion në fushën e shëndetësisë, transparencën dhe rregullimin në 
përzgjedhjen e barnave.12

Masa 3.1
Hartimi i Projekt vendimit “Mbi strukturën dhe 
funksionimin e Komisionit të Çmimit të Barnave”

Institucioni 
përgjegjës

Drejtoria Farmaceutike dhe ISKSH

Koha e realizimit Tremujori i tretë, 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Projektvendimi “Mbi Strukturën dhe 
Funksionimin e Komisionit të Çmimit të Barnave” ka qenë planifikuar që prej 
vitit 2009, sepse ky komision është pjesë e kuadrit ligjor që duhet përafruar 
me legjislacionin komunitar për të qenë në përputhje me direktivën përkatëse 
evropiane. Në datë 01.02.2012, Këshilli i Ministrave miratoi Vendimi Nr. 
62, “Për Mënyrën e Funksionimit të Komisionit të  Çmimit të Barnave”.13

Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit, pasi ky akt nënligjor 
është i domosdoshëm për rritjen e transparencës në miratimin e çmimit të 

11. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë publikohen në mënyrë periodike regjistrat e 
parashikimit dhe realizimit të prokurimeve publike, shih: http://www.moh.gov.al/index.php/
prokurime. Për më tepër publikimet bëhen edhe në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit 
Publik,shih: www.app.gov.al.

12. Vendim Nr. 1561, datë 3.10.2008, ‘Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për paran-
dalimin e luftën kundër korrupsionit dhe për një qeverisje transparente, 2008- 2013’, fq. 7

13. Shih: Fletorja Zyrtare, Nr. 11, 27 shkurt 2012, fq. 491. http://www.qpz.gov.al/botime/fleto-
re_zyrtare/2012/PDF-2012/11-2012.pdf
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barnave. Gjithsesi, lidhja me luftën kundër korrupsionit nuk është e qartë 
tek kjo masë.

Masa 3.2 Ngritja e Komisionit të Çmimit të Barnave

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH) 

Koha e realizimit Tremujori i katërt, 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Miratimi jo në kohë i VKM-së ‘Për mënyrën e 
funksionimit të komisionit të  çmimit të barnave’ ka sjellë edhe vonesat në 
ngritjen e Komisionit të Çmimit të Barnave. Ky komisioni duhet të kryesohet 
nga Drejtori i Drejtorisë Farmaceutike në Ministrinë e Shëndetësisë dhe ka në 
përbërje një anëtar nga Drejtoria Farmaceutike në Ministrinë e Shëndetësisë, 
dy anëtarë nga Ministria e Financës, një anëtar nga Ministria e  Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës dhe dy anëtarë nga Instituti i Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor (sipas VKM-së Nr. 62, datë 01.02.2012).

Masa është e përshtatshme për arritjen e objektivit, por lidhjame luftën 
kundër korrupsionit nuk është e qartë tek kjo masë.

Masa 3.3
Publikimi i vendimeve të Komisionit dhe i çmimeve të 
miratuara prej tij

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH) 

Koha e realizimit Tremujori i katërt, 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Lista e miratuar e çmimeve të barnave është 
publikuar në faqen zyrtare të ministrisë,14 por vendimet e Komisionit të Çmimit 
të Barnave nuk publikohen, por depozitohen tek sekretaria e komisionit.15

Formulimi i masës është i qartë dhe masa e përshtatshme për arritjen e 
objektivit.

Masa 3.4
Monitorimi i zbatimit të projekt vendimit (për t’u 
miratuar) “Për pullën e dyfishtë të kontrollit të 
barnave”

14. Listat e çmimeve gjenden te seksioni Farmaceutika, faqja zyrtare e Ministrisë, shih: http://
www.moh.gov.al/index.php/farmaceutika

15. Romeo Zegali, Drejtor, Drejtoria e Bashkëpunimit Evropian dhe Marrëveshjeve, Ministria e 
Shëndetësisë, E-mail 10/09/2012
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Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH) dhe Qendra Kom-
bëtare e Kontrollit të Barnave (QKKB)

Koha e realizimit Tremujori i katërt, 2011

Statusi E zbatuar me vonesë

Argumentimi për statusin: Është punuar për një projekt-udhëzim të 
përbashkët të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Financës mbi 
procedurat e prodhimit, kodimit, stampimit, shpërndarjes dhe monitorimit 
të pullave të kontrollit të barnave.16 Ky udhëzim i përbashkët është miratuar 
në datën 15.1.201317 dhe në pikën 15 dhe 16 përshkruan modalitetet e 
monitorimit dhe inspektimit për zbatimin e vendimit për pullën e dyfishtë të 
kontrollit të barnave. Si rezultat i vonesës në miratimin e udhëzimit, masa 
është e parealizuar në afatin kohor.

Formulimi i masës është i qartë. Ndonëse masa nuk lidhet me objektivin, 
ajo është e përshtatshme për luftën kundër korrupsionit në tërësi. Kjo masë 
është më shumë vazhdimësi e objektivave të mëparshëm, miratimit të aktit 
ligjor për pullën e dyfishtë të kontrollit të barnave.

Objektivi 4
Vazhdimi i punës për përcaktimin e kostove reale për 
t’u paguar nga pacientët me qëllim institucionalizimin e 
pagesave formale

Objektivi është i përshtatshëm dhe trajton një nga pikësynimet e strategjisë 
anti-korrupsion në fushën e shëndetësisë, më konkretisht atë të ‘pakësimit 
të ndjeshëm të veprimtarive ekonomike informale nga operatorët e sistemit 
shëndetësor’.18

Masa 4.1 Miratimi i protokolleve të mjekimit

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Koha e realizimit Tremujori i katërt, 2011

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: Gjithsej janë miratuar 120 protokolle mjekimi 

16. Projekt vendimi mund të gjendet te seksioni Farmaceutike, faqja zyrtare e Ministrisë, shih: 
http://www.moh.gov.al/images/farmaceutika/22.pdf

17. Udhëzim i MSH dhe MF, Nr. 2, datë 15.1.2013 ‘Mbi procedurat e prodhimit, kodimit, stampi-
mit, shpërndarjes dhe monitorimit të pullave të kontrollit të barnave’, Fletorja Zyrtare Nr. 7, 
shkurt 2013, fq. 154

18. Vendim Nr. 1561, datë 3.10.2008 ‘Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për parandalim-
in e luftën kundër korrupsionit dhe për një qeverisje transparente, 2008- 2013’, fq. 7.
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dhe 115 udhërrëfyes të praktikës mjekësore.19

Masa është e përshtatshme për objektivin, por formulimi i saj është 
problematik. Një formulim më i përshtatshëm mund të kishte qenë “Miratimi 
i X protokolleve të mjekimit”. 

Masa 4.2 Përllogaritja e kostove të shërbimeve

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH) dhe ISKSH

Koha e realizimit Tremujori i katërt, 2012

Statusi E zbatuar pjesërisht

Argumentimi për statusin: ISKSH ka ndërmarrë një projekt pilot dhe ka 
përllogaritur kostot dhe treguesit ekonomikë të shërbimeve spitalore. Në 
këtë projekt, i cili u krye në periudhën janar-qershor 2012, janë përfshirë 4 
spitale universitare, 11 rajonale dhe 24 vendore për llogaritjen e kostove në 
4 shërbimet kryesore, patologji, kirurgji, pediatri dhe obstetri-gjinekologji.20

Masa është e përshtatshme për objektivin edhe pse formulimi i saj është 
problematik. Një formulim më i përshtatshëm mund të ishte “Përllogaritja e 
kostove të shërbimit për X protokolle mjekimi”.

Objektivi 5
Rritja e transparencës, ndërgjegjësimit dhe informimit të 
pacientëve e publikut

Objektivi është i përshtatshëm dhe trajton një nga pikësynimet e strategjisë 
anti-korrupsion në fushën e shëndetësisë, transparencën në radhën e dhënies 
së shërbimeve.21

19. Referenca: Urdhër nr. 237, datë 07.06.2011, “Për miratimin e udhërrëfyesve të praktikës 
mjekësore dhe protokolleve klinike”; Urdhër nr. 152, datë 06.04.2012,  “Protokolli klinik 
për kontrollin dhe parandalimin e infeksioneve spitalore”; Urdhër nr. 339, datë 20.07.2012, 
“Protokollet e kujdesit obstetrik, neonat dhe pediatrik”; Urdhër nr. 95, datë 16.02.2009, 
“Për miratimin e paketës bazë në kujdesin shëndetësor parësor”; Urdhër nr. 522, datë 
07.10.2009, “Për miratimin e Protokollit Kombëtar të Planifikimit Familjar”; Urdhër nr. 40, 
datë 19.01.2010, “Për miratimin e udhërrëfyesve për dhënien e shërbimit të geriartrisë në 
kujdesin shëndetësor parësor”; Urdhër nr. 464, datë 7.11.2011, “Për miratimin e protokol-
leve klinike bazuar në udhërrëfyesit për moshën e tretë në praktikën e mjekësisë familjare”; 
Urdhër nr. 300, datë 25.06.2012, “Për miratimin e dokumentit bazë për riorganizimin e 
shërbimeve shëndetësore në shkolla”.

20. Reference: ISKSH, 2011, ‘Risia: ISKSH llogarit kostot e shërbimeve spitalore’, Revista Fokus, 
Nr. 17, dhjetor.

21. Vendim Nr. 1561, datë 3.10.2008, “Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për paran-
dalimin e luftën kundër korrupsionit dhe për një qeverisje transparente, 2008- 2013”, fq. 7.
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Masa 5.1

Kryerja e një sondazhi në QSUT dhe në spitalet 
rajonale të Shkodrës, Durrësit, Vlorës për të matur 
nivelin e kënaqësisë për shërbimet shëndetësore të 
marra dhe perceptimin e korrupsionit

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Koha e realizimit Në vazhdim, çdo vit

Statusi E zbatuar pjesërisht (afati kohor i papërfunduar)

Argumentimi për statusin: Po përgatitet pyetësori për t’ju dërguar 
institucioneve përkatëse.22

Formulimi i masës është i detajuar por kjo masë duhet të shoqërohet me 
masa të tjera të cilat të mund të reflektojnë problematikën e evidentuar nga 
sondazhi.

Masa 5.2
Afishimi i të drejtave të pacientëve, dhe i shërbimeve 
që institucionet shëndetësore duhet t’u sigurojnë dhe 
i kostos së tyre reale të paguara nga pacientët

Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Koha e realizimit Tremujori i dytë i 2012

Statusi E zbatuar

Argumentimi për statusin: Kjo masë është ndërmarrë edhe në planin e 
veprimit 2010, në të cilin Ministria e Shëndetësisë ka urdhëruar drejtoritë e 
institucioneve shëndetësore për njohjen e personelit mjekësor dhe afishimin 
në vende të dukshme të paketës së sistemit të integruar të referimit, e cila 
përmban edhe listën e miratuar të tarifave të shërbimeve mjekësore për 
pacientët në kujdesin shëndetësor parësor, të specializuar dhe spitalor (Nr. 
prot. 3715/3, datë 26.10.2009) si dhe të Kartës së të Drejtave të Pacientit, 
një rregullore e cila u garanton pacientëve një sërë të drejtash (Urdhër i 
Ministrit nr. 657, datë 15.12.2011).

Formulimi i masës është i detajuar dhe i përshtatshëm për objektivin dhe 
luftën kundër korrupsionit.

Masa 5.3
Afishimi i të drejtave të pacientëve, dhe i shërbimeve 
që institucionet shëndetësore duhet t’u sigurojnë dhe 
i kostos së tyre reale të paguara nga pacientët

22. Helena Papa, Inspektore, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Anti-korrupsionit, 
Këshilli i Ministrave, Republika e Shqipërisë, E-mail 03/09/2012
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Institucioni 
përgjegjës

Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Koha e realizimit Tremujori i dytë i 2012

Statusi E pazbatuar

Argumentimi për statusin: Me Urdhrin Nr. 57 datë 15.02.2011, ‘Për 
miratimin e listës së barnave dhe materialeve mjekësore që do të prokurohen 
nga spitalet’ është miratuar dhe dërguar pranë çdo spitali lista e barnave. Kjo 
listë nuk është publikuar ende në faqen zyrtare, sepse spitalet nuk kanë një 
faqe të tyre në internetit. Për këtë qëllim, Ministri i Shëndetësisë ka nxjerrë 
Urdhrin Nr. 1342, datë 5.04.2011, “Për krijimin e faqeve zyrtare të internetit 
dhe publikimin e informacionit në shërbim të informimit të publikut”.23 Janë 
krijuar disa faqe zyrtare interneti kryesisht në qytetet kryesore dhe puna po 
vazhdon për krijimin e faqeve për të gjitha spitalet e tjera.

Masa është formuluar qartë dhe lidhet me luftën kundër korrupsionit.

3. Analiza e zbatimit

Seksioni 1

Zbatimi i 13 masave anti-korrupsion të parashikuara në planin e veprimit 
në fushën “Reforma në Shëndetësi” deri në vitin 2012 është si më poshtë: 

– 3 masa (ose 23%%) të zbatuara; 3 masa (ose 23%) të zbatuara me 
vonesë; 5 masa (ose 39%) të zbatuara pjesërisht; dhe 2 masa (ose 
15%) të pazbatuara.

Seksioni 2
a) Disa masa të planifikuar për t’u ndërmarrë (p.sh në objektivin 2) janë 

vazhdimësi, plotësim apo përmbushje e plan-veprimit të mëparshëm. 
Masat në të shumtën e rasteve janë përmirësime cilësore dhe vetëm 
3 ose 4 masa janë me karakter rregullator dhe shoqërohen me ngritje 
kapacitetesh. 

b) Niveli i zbatimit të masave në rastin më të mirë është “pjesërisht të 
zbatuar”, me përjashtim të disa masave formale si, p.sh., hartim 
formularësh, ngritje komisionesh apo afishim broshurash. 

c) Duke pasur parasysh se masat janë të ndërthurura me njëra tjetrën 
dhe koha e realizimit të tyre shtrihet në periudhën 2011-2013 (p.sh., 
objektivi 1 ka 5 masa nga 8 të cilat kanë si afat zbatimi vitin 2013), 
apo edhe një numër masash kanë si afat kohor tremujorin e katërt 

23. Po aty.
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të vitit 2012, është ende herët të jepet një vlerësim për arritjen e 
objektivave.

Seksioni 3

Siç mund të vihet re, masa me karakter rregullator janë të ndërvarura ose 
të ndërlidhura nga një numër vendimesh dhe ligjesh të tjera, të cilat mund 
të jenë varësi e institucioneve (ministrive) të tjera. Kjo situatë kërkon një 
bashkërendim ndërministror, si në rastin e masës 1.1. Vonesat në plotësimin 
e masave me karakter rregullator sjellin shtyrjen e masave të tjera, të cilat 
varen drejtpërdrejtë nga to. Vihet re se zbatueshmëria e pjesshme e disa prej 
masave, p.sh., për të dy masat 3.3 dhe 3.4, është më shumë neglizhencë 
apo formulim i pastudiuar mirë i treguesve të monitorimit, si, p.sh., shpallen 
listat përfundimtare dhe jo vendimet e komisionit apo dhe fakti që spitalet 
shqiptare nuk kanë faqe interneti. Ndonëse të planifikuara shumë kohë 
më parë, disa masa rregullatore janë zbatuar përsëri me vonesë dhe kjo 
ka bërë që masat e lidhura drejtpërdrejtë me to të mos jenë zbatuar. Kjo 
bën që në planifikimet e mëtejshme të merren parasysh edhe sugjerimet e 
institucioneve të tjera, përveç Ministrisë së Shëndetësisë, të cilat kanë një 
rol, qoftë edhe dytësor, në përmbushjen e masës.

Seksioni 4

Duke pasur parasysh se objektivat nuk janë përmbushur, numri i masave të 
zbatuara është i vogël për të dhënë një vlerësim të ndikimit të tyre. Ka masa 
afati i të cilave shtrihet deri në vitin 2013 ose masa të cilat janë pjesërisht 
të zbatuara, ndaj nuk mund të flitet apriori për një ndikim të mundshëm.


