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PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME

УViteve të fundit, që nga fillimi i Qeverisë së koalicionit ndërmjetsocial-demokratëve të 
Kryeministrit Zoran Zaev dhe BDI-së, strukturimi i shërbimeve të inteligjencës ishte njëri nga 
prioritetet kryesore të vendit. Duke i ndjekur rekomandimet e të ashtuquajturit “Raporti Pribe”, 
Maqedonia e Veriut miratoi një sërë ndryshimesh ligjore dhe institucionale që synonin reformimin 
e sistemit për përgjimin e komunikimeve dhe transformimin e ish-Drejtorisë për Siguri dhe 
Kundërzbulim në Agjenci të pavarur të Sigurisë Kombëtare.

Edhe pse nevoja për të rritur nivelin e llogaridhënies së shërbimeve të sigurisë është gjithnjë 
e më e dukshme, deri më tani ka pasur pak diskutime mbi mekanizmat e modelit aktual të 
mbikëqyrjes. Në funksionimin e organeve të themeluara nuk ka pasur ndryshime thelbësore. 

Ky raport mban një qëndrim kritik ndaj modelit ekzistues të vëzhgimit dhe kontrollit demokratik, 
i cili kryen mbikëqyrjen parlamentare përmes tri komisioneve të specializuara parlamentare dhe 
një organi hibrid për mbikëqyrjen civile, të krijuar rishtas.

Raporti i identifikon mangësitë në strukturën ligjore për mbikëqyrjen parlamentare, mandatet 
e paqarta, qasjen e pamjaftueshme profesionale, dobësinë e rezultateve aktuale, politizimin e 
mbikëqyrjes dhe çështje të tjera. Të gjitha këto janë dëshmi të mungesës së vullnetit politik për 
të siguruar mbikëqyrje efektive parlamentare mbi aktivitetet e shërbimeve të inteligjencës dhe 
pikërisht kjo mungesë e vullnetit politik, vë në pah dobësitë evidente.

Për më tepër, ky raport i merr parasysh kufizimet teorike dhe praktike të mbikëqyrjes 
parlamentare që tashmë janë identifikuar brenda BE-së dhe në një rrafsh më të gjerë. Po ashtu, 
strukturimi i keq i Këshillit për Mbikëqyrje Civile e bën atë anemik dhe të paaftë për të kryer rolin 
e tij të caktuar, e aq më pak realizimin e një mbikëqyrjeje më thelbësore. Pengesat e shumta për 
të siguruar qoftë edhe kushtet bazike që ky organ të bëhet funksional, demonstrojnë mungesën e 
vullnetit politik për të mundësuar mbikëqyrje efektive civile.

Qëllimi i këtij raporti, përveç dokumentimit të mangësive të sistemit ekzistues të mbikëqyrjes, 
është të propozojë një model të ri të mbikëqyrjes demokratike, duke përfshirë mbikëqyrjen 
parlamentare dhe mbikëqyrjen profesionale të jashtme. Prezenca e elementit parlamentar do të 
sigurohej me miratimin e një ligji të veçantë për një komision të vetëm me kompetenca, ingerenca 
dhe mjete të qarta për të kryer këtë rol në mënyrë gjithëpërfshirëse. Ne po ashtu avokojmë për 
krijimin e një organi të pavarur mbikëqyrës joparlamentar, të pavarur, me legjitimitet të fuqishëm 
popullor (përmes transparencës në ekipimin dhe funksionimin e tij), që do të ketë në dispozicion 
kompetenca dhe resurse të mjaftueshme. Këto organe të reja do të zëvendësonin infrastrukturën 
ekzistuese të mbikëqyrjes.
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1. HISTORIKU

Shtetet-anëtare të BE-së duhet të krijojnë një kornizë të fuqishme mbikëqyrjeje, 
që do t’i përshtatet proporcionalisht potencialit dhe kapaciteteve të shërbimeve të 
inteligjencës. Pavarësia e organeve të mbikëqyrjes duhet të rregullohet me ligj dhe 
të zbatohet në praktikë. Shtetet-anëtare të BE-së duhet organeve të mbikëqyrjes 
t’u japin në dispozicion resurse të mjaftueshme financiare dhe njerëzore, duke 
përfshirë profesionistë të profileve të ndryshme dhe me kualifikim teknik adekuat. 
Shtetet-anëtare duhet po ashtu organeve të mbikëqyrjes t›u japin ingerenca për 
të filluar hetimet e tyre si dhe t’u mundësojnë qasje të përhershme, të plotë dhe 
të drejtpërdrejtë në informacionet dhe dokumentet e nevojshme, me qëllim të 
përmbushjes së mandatit të tyre. Shtetet-anëtare duhet të sigurojnë që vendimet 
e organeve mbikëqyrëse të jenë të detyrueshme.

Agjencia për të Drejtat Themelore e BE-së1

Duke i pasur parasysh kërkesat publike për drejtësi dhe llogaridhënie, të parashtruara nga 
shoqëria civile dhe që haptas u shprehën në protestat e vitit 2015, strukturimi i shërbimeve të 
inteligjencës u proklamua si prioritet kryesor i Qeverisë Zaev, pas marrjes së detyrës në mes të vitit 
20172. Skandali i madh i përgjimeve nga viti 2015 zbuloi mangësi të mëdha të sundimit të ligjit, dhe 
Drejtoria e atëhershme për Siguri dhe Kundërzbulim (DSK) ishte ajo që kishte rolin kryesor në këtë 
skandal.

Komisioni Evropian delegoi një grup ekspertësh, të udhëhequr nga ish-komisioneri në pension 
i Komisionit Evropian, Rejnhard Pribe, për të vlerësuar situatën dhe për të “diagnostifikuar” 
funksionimin e keq të sistemit, që mundësoi keqpërdorime kaq të mëdha dhe të qëllimshme të 
pushtetit. Ky raport, i njohur gjerësisht si “Raporti Pribe”3, ofroi rekomandime konkrete, të cilat më 
tej u shndërruan në “Prioritete për Reformë Urgjente” për Maqedoninë e Veriut4. 

Siç konstaton me të drejtë Nisma Rajonale Antikorrupsion, “Raporti Pribe identifikoi sektorin e 
sigurisë si një tregues të rëndësishëm të  shtetit të kapur. Ajo vuri në dukje përqendrimin e pushtetit 
në një shërbim civil të inteligjencës në Maqedoni, që vepron pa mbikëqyrje. Autoritetet përgjegjëse 
nuk kishin përdorur kompetencat e tyre të kontrollit dhe mbikëqyrjes, sepse ata ishin të politizuar 
ose të frikësuar, madje edhe të sabotuar në mënyra tjera”5. Për fat të keq, vlerësimi pasues i KE-së 
në vitin 2017 vërtetoi se deri në atë moment ishte bërë shumë pak për të përmirësuar këto dështime. 
Më pas, Komisioni Evropian i riformuloi reformat e kërkuara në një parakusht për avancimin e 
vendit drejt integrimit në BE, së bashku me reformat në administratën publike, gjyqësorin dhe 
luftën kundër korrupsionit.

1  Agjencia për të Drejtat Themelore e Bashkimit Evropian (FRA): “Mbikëqyrja nga shërbimet e inteligjencës: masat mbrojtëse të 
të drejtave themelore dhe mjetet juridike në Bashkimin Evropian – Vëllimi II”, 2018. Teksti i plotë në linkun në vazhdim:

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-surveillance-intelligence-services-vol-2-summary_en.pdf 

2  Shih: Qeveria e Republikës së Maqedonisë: “Plani për Prioritetet e Reformës Urgjente 3-6-9”, 04.07.2017. Teksti i plotë në 
linkun në vazhdim: https://vlada.mk/node/14649?ln=en-gb 

3  Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë: Rekomandimet e Grupit të Ekspertëve të Lartë mbi çështjet sistemike të sundimit 
të ligjit në lidhje me përgjimin e komunikimeve të zbuluara në pranverën e vitit 2015, Bruksel, 8 qershor, 2015: https://
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_
of_the_senior_experts_group.pdf

4  Qeveria e Republikës së Maqedonisë: Plani 3-6-9, 04.07.2017; teksti i plotë në linkun në vazhdim:  https://vlada.mk/
node/14649?ln=en-gb

5  Pejiq, J.: “Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë nevojë për një ‘Raport Pribe’ për të matur shtetin e kapur”, Ballkani 
Perëndimor Evropian, 08.02.2019, teksti i plotë në linkun në vazhdim:

  https://europeanwesternbalkans.com/2019/02/08/priebe-report-state-capture-western-balkans/ 
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Prandaj, faza e parë e reformimit të shërbimeve të inteligjencës dhe sigurisë filloi në vitin 2018, 
me reformimin e sistemit të përgjimeve të sinjaleve. Ligji për ndjekjen e komunikimeve6 shqyrtoi 
monopolin e DSK-së mbi përdorimin e pajisjeve të mbikëqyrjes në aktivitetet e shërbimeve të 
inteligjencës dhe në procedurat penale. Si ndërmjetësues mes operatorëve dhe shërbimeve 
përkatëse, ligji kishte paraparë formimin e Agjencisë Operacionale-Teknike (AOT)7. Ligji gjithashtu 
bën dallimin mes masave për përgjimin e komunikimeve për qëllime të sigurisë dhe mbrojtjes 
nga ato që përdoreshin në lidhje me procedurat penale si masa speciale hetimore. Ligji po ashtu 
përcaktoi masa mbrojtëse specifike për kontroll dhe mbikëqyrje të përgjimeve të komunikimeve.

Më tej, autoritetet vazhduan drejt transformimit të DSK-së, e cila kishte qenë pjesë integrale 
e Ministrisë së Punëve të Brendshme, në një Agjenci të pavarur të Sigurisë Kombëtare (ASK). ASK 
filloi të funksionojë në shtator të vitit 2019. Ligji për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare gjithashtu 
përfshin dispozita për kontrollin dhe mbikëqyrjen e punës së saj.

Duhet të theksohet se akoma nuk ka filluar reformimi i Agjencisë së Zbulimit dhe shërbimit të 
inteligjencës ushtarake8, që gjithashtu janë degë të rëndësishme të komunitetit të shërbimeve të 
inteligjencës dhe sigurisë.

2. KUSH E KONTROLLON DHE MBIKËQYR PUNËN E SHËRBIMEVE TË 
SIGURISË DHE INTELIGJENCËS NË MAQEDONINË E VERIUT?

Sistemi i mbikëqyrjes së shërbimeve të inteligjencës së Maqedonisë së Veriut përbëhet nga 
disa shtresa: 

 � Kontrolli i brendshëm: Ky element i rregullores i parashikon përgjegjësitë e zyrtarëve 
dhe vendos kontrollin e brendshëm, si dhe mekanizmat e auditimit. Ai mbështetet në 
vendimet ekzistuese, rekrutimin, trajnimin dhe koordinimin e stafit (përfshirë mekanizmat 
për mbrojtjen e të drejtave të inspektorëve dhe disiplinimin e individëve)9. Kontrolli i 
brendshëm në ASK kryhet nga Njësia Organizative për Kontroll të Brendshëm, shefi i së 
cilës emërohet nga drejtori i ASK-së, pas aprovimit paraprak nga organi përgjegjës në 
Kuvendin e Maqedonisë, që kryen mbikëqyrje parlamentare mbi Agjencinë. Shefi i kësaj 
njësie është njëri nga të punësuarit e Agjencisë dhe duhet të qëndrojë në këtë pozicion 
për gjashtë vite10. Ligji për Agjencinë e Kundërzbulimit nuk përmban ndonjë dispozitë për 
kontrollin e brendshëm; megjithatë, ky formulim i vjetër ligjor11 mund të zëvendësohet 
nga një ligj i ri, i cili është në fazën përfundimtare të përpilimit, por që akoma nuk është 
shqyrtuar për shkak të shpërndarjes së parlamentit dhe zgjedhjeve të parakohshme 
parlamentare.

6  Ligji për ndjekjen e komunikimeve, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 71/2018

7  Paraparë me Ligjin për Agjencinë Operacionale-Teknike, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut,  
nr. 71/2018, 98/2019

8  Komuniteti i shërbimeve të inteligjencës i Maqedonisë së Veriut përbëhet nga: Agjencia e Sigurisë Kombëtare, përgjegjëse për 
sigurinë kombëtare dhe kundërzbulimin, Agjencia e Zbulimit, e cila kryesisht mbledh informacione nga jashtë dhe një sektor-
shërbimi për inteligjencë dhe siguri ushtarake brenda Ministrisë së Mbrojtjes.

9  Shih: Fuior, T., Lembovska, M., Riçards, J. dhe Rajder, U. “Udhëzime për mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës për komisionet 
parlamentare në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë”, 2018, DCAF dhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë; teksti i plotë në 
linkun në vazhdim: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ENG_INTELLIGENCE%20OVERSIGHT.pdf 

10 Ligji për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 108/2019, nenet 52-3

11 Ligji për Agjencinë e Zbulimit, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 19/1995
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 � Organet e pavarura: Mbikëqyrja e jashtme e ASK-së bëhet nga disa institucione 
shtetërore dhe organe tjera, si Avokati i Popullit, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale, Drejtoria për Sigurinë e Informacioneve të Klasifikuara, Enti Shtetëror për 
Revizion dhe nga subjekte tjera12.  

 � Prokuroria Publike/Gjyqësori përmendet në Ligjin për ndjekjen e komunikimeve si organ 
që siguron kontrollin e zbatimit të masave për përgjimin e komunikimeve. Gjithashtu kryen 
edhe detyra të tjera, siç është vendimmarrja lidhur me akuzat për sjellje të pahijshme, 
veprimtari kriminale ose qasje në informacione për çështje që kanë të bëjnë me shërbimet 
e inteligjencës, duke siguruar qasje në mekanizma ligjorë kur ka indikacione për shkelje të 
të drejtave të njeriut, etj.

 � Mbikëqyrja parlamentare: Mbikëqyrja parlamentare mbi sigurinë dhe shërbimet 
einteligjencës, si një pikë qendrore e këtij fushëveprimi, kryhet nga Kuvendi i Maqedonisë, 
në mënyrë të drejtpërdrejtë në seancat plenare, si dhe përmes organeve kompetente të 
Kuvendit. 

 � Këshilli për Mbikëqyrje Civile: një organ hibrid që synon të sigurojë mbikëqyrje 
demokratike të zbatimit të përgjimit të komunikimeve.

Mbikëqyrja parlamentare dhe mbikëqyrja nga Këshilli për Mbikëqyrje Civile përbëjnë forma 
të mbikëqyrjes demokratike të shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës në Maqedoninë e Veriut. 
Mbikëqyrja demokratike është thelbësore për promovimin e sundimit të ligjit, sigurimin e kontrollit 
adekuat të mbikëqyrjes dhe vëzhgimin qytetar të një nga sektorëve më imponues të pushtetit, 
përmes përfaqësuesve të zgjedhur civilë.

Për shkak të rëndësisë së mbikëqyrjes demokratike (përfshirë mbikëqyrjen parlamentare 
dhe mbikëqyrjen nga Këshilli për Mbikëqyrje Civile), ky raport përqendrohet në këto dy organe 
si institucione kryesore për të siguruar llogaridhënien e shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës. 
Edhe pse format e tjera të mbikëqyrjes dhe kontrollit po ashtu kanë nevojë për vëzhgim përkatës, 
ato nuk janë përfshirë në këtë fazë. 

3. MBIKËQYRJA PARLAMENTARE

3.1. STRUKTURA LIGJORE DHE INSTITUCIONALE

Krahas strukturës dhe organizimit të grupeve aktuale punuese në Kuvend, të cilat janë përcaktuar 
detajisht në Rregullore13, ekzistojnë tre komisione kryesorë që luajnë një rol të rëndësishëm në 
lidhje me mbikëqyrjen parlamentare të shërbimeve të inteligjencës: Komisioni për Mbrojtje dhe 
Siguri, Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Agjencisë së Sigurisë Kombëtare dhe Agjencisë së 
Zbulimit, dhe Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Ndjekjen e Komunikimeve14. 
Po ashtu në tekst parashihet një komision legjislativ i cili do të shqyrtojë të gjitha çështjet në lidhje 
me projektligjet, si dhe Komisionin e Financave dhe Buxhetit, i cili mund të shqyrtojë projektligjet 
në lidhje me mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës në rast të implikimeve financiare. Vlen të 

12 Ligji për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare, neni 59

13 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë (tekst i konsoliduar), 2013; teksti i plotë në linkun në vazhdim:  
https://sobranie.mk/rules-procedures-of-the-assembly-ns_article-rules-of-procedure-of-the-assembly-of-the-republic-of-
macedonia-precisten-tekst-2013.nspx 

14 Faqja e internetit e Kuvendit: Organet e punës 2016-2020. Teksti i plotë në linkun në vazhdim: https://sobranie.mk/working-
bodies-2016-2020-en.nspx 
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përmendet se Komisioni i Përhershëm Hetues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit 
gjithashtu ka ingerenca të mëdha në mbikëqyrjen parlamentare, që buron nga detyrimi i Komisionit 
për të rishikuar komunikimet dhe për të reaguar lidhur me to15. Duke pasur parasysh se njëri nga 
parimet kryesore të mbikëqyrjes parlamentare është sigurimi i mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të 
qytetarëve16, pritet një rol më aktiv i Komisionit të Përhershëm Hetues për Mbrojtjen e Lirive dhe të 
Drejtave të Qytetarit. Në të kaluarën kjo nuk ka qenë kështu dhe ky Komision ka mbetur i heshtur 
në lidhje me punën e shërbimeve të inteligjencës.  

Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri (KMS) merret me çështje të shumta që përfshijnë: 
kryerjen e kontrollit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, bashkëpunimin me sistemet kolektive të 
mbrojtjes dhe të sigurisë ku aderon vendi ynë, si dhe shumë çështje tjera të lidhura me sigurinë17. 
Nga pikëpamja praktike, ky Komision “merret me projektligjet në sferën e sigurisë dhe mbrojtjes, 
vendimet e propozuara për dërgimin e personelit përkatës në misione paqeruajtëse dhe dokumente 
tjera”18. Komisioni përbëhet nga kryetari dhe 12 anëtarë. Secili nga 13 deputetët ka zëvendësin e 
tij/saj përkatës19. Zëvendës-anëtarët duhet të sigurojnë funksionimin e Komisionit në raste kur 
anëtarët nuk mund të marrin pjesë.  

Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Agjencisë për Siguri Kombëtare dhe Agjencisë së 
Zbulimit (Komisioni për Mbikëqyrjen e ASK dhe AZ) ka një rol të veçantë dhe më thelbësor në 
kryerjen e mbikëqyrjes parlamentare të shërbimeve të inteligjencës. Kompetencat kryesore të këtij 
komisioni janë si më poshtë: 

 � Të sigurojë që ASK dhe AZ i respektojnë të drejtat dhe liritë e qytetarëve dhe personave 
tjerë juridikë, të parapara me Kushtetutë dhe ligj; 

 � Të vëzhgojë hollësishëm respektimin e ligjit gjatë ushtrimit të kompetencave të ASK 
dhe AZ, në kontekst të keqpërdorimit të tyre, kryerjen e veprimeve të paautorizuara, 
abuzimin dhe prirje tjera jopërkatëse në punën e tyre, në kundërshtim me përgjegjësitë e 
përcaktuara me ligj; 

 � Të vëzhgojë nga afër metodat dhe mjetet e përdorura nga ASK dhe AZ në drejtim të 
respektimit të ligjit dhe respektimit të të drejtave të qytetarëve, si dhe të drejtave të 
subjekteve tjera;

 � Të vëzhgojë nga afër kapacitetet financiare, kadrovike dhe teknike të ASK dhe AZ; 

 � Të shqyrtojë mundësitë për vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që 
kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës, si dhe çështje tjera në lidhje 
me dy agjencitë20. 

15 Faqja e internetit e Kuvendit: Organet e punës 2016-2020. Teksti i plotë në linkun në vazhdim: https://sobranie.mk/working-
bodies-2016-2020-en-ns_article-standing-inquiry-committee-for-protection-of-civil-freedoms-and-rights-16-20-en.nspx 

16 Born, H. dhe Uills, A. (Eds) “Mbikëqyrja e shërbimeve të inteligjencës – një pako mjetesh ligjore”, Qendra e Gjenevës për Kontroll 
Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF), faqe 60

17 Faqja e internetit e Kuvendit: Organet e punës 2016-2020. Teksti i plotë në linkun në vazhdim:
  https://sobranie.mk/working-bodies-2016-2020-en-ns_article-committee-on-defence-and-security-16-20-en.nspx 

18 Lembovska, M. 2020, Më shumë sesa (de)politizim: Roli i shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës në (ç)kapjen e shtetit, 
EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane, Shkup, faqet 30-31:

  http://www.eurothink.mk/gridfs/data/id/ae0364b4acc4ce34b5d9277c 

19 Faqja e internetit e Kuvendit: Organet e punës 2016–2020. Teksti i plotë në linkun në vazhdim:
  https://sobranie.mk/working-bodies-2016-2020-en-ns_article-committee-on-defence-and-security-16-20-en.nspx 

20 Faqja e internetit e Kuvendit: Organet e punës 2016–2020. Teksti i plotë në linkun në vazhdim:
  https://sobranie.mk/working-bodies-2016-2020-en-ns_article-committee-for-supervising-the-work-of-the-security-16-20-en.nspx 
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Që nga miratimi i Ligjit të ri për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare, “u bë një përpjekje për të 
konkretizuar edhe më shumë punën e këtij Komisioni, si për shembull drejtori, me kërkesë të 
Komisionit, të lejojë hyrjen në hapësirat e këtij Komisioni, të lejojë qasje në dokumentacionin 
ekzistues, të sigurojë të dhëna dhe informacione, të paraqesë një raport special, etj.”21. I përbërë 
nga kryesuesi dhe tetë anëtarë, ky Komision është më i vogël në numër se Komisioni për Mbrojtje 
dhe Siguri, i cili ka një detyrë më të gjerë. Sipas Rregullores së Punës së Kuvendit, çdo anëtar i një 
trupi punues (në këtë rast, një komisioni), duhet të ketë zëvendësin e tij/saj përkatës22.

Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Ndjekjen e Komunikimeve (Komisioni 
për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve) më së shumti merret me kontrollin e punës së 
AOT-së së sapo themeluar dhe organeve kompetente për përgjimin e komunikimeve. Puna e këtij 
Komisioni kryesisht lidhet, por nuk është e kufizuar, me çështjet vijuese: 

 � mbikëqyrjen e zbatimit të masave për përgjimin e komunikimit;

 � shqyrtimin e ligjshmërisë së zbatimit të masave për përgjimin e komunikimeve nga AOT;

 � shqyrtimin e efektivitetit të zbatimit të masave të posaçme hetimore;

 � vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen, 
si dhe çështje dhe veprime tjera në lidhje me zbatimin e masave për përgjimin e 
komunikimeve23. 

Një veçori lidhur me përbërjen e këtij Komisioni është se ai është i vetmi komision parlamentar 
ku opozita ka shumicën24. Për më tepër, ky komision është më i vogli nga tri komisionet që kryejnë 
mbikëqyrje parlamentare të shërbimeve të inteligjencës, i përbërë nga pesë anëtarë dhe pesë 
zëvendës-anëtarë25. Kryetari dhe nënkryetari vijnë nga partia më e madhe politike opozitare, 
ndërsa dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre vijnë nga partitë në pushtet, ndërsa dy anëtarët e tjerë 
dhe deputetët e tyre përkatës vijnë nga partitë tjera në opozitë26. Ky mekanizëm siguron kontroll 
përkatës brenda sistemit të mbikëqyrjes parlamentare, duke i dhënë fuqi numerike opozitës 
politike në Kuvend, për të kanalizuar më lehtë shqetësimet e tyre në lidhje me punën e AOT-së, me 
theks mbi masat e posaçme hetimore (MPH). 

21 Lembovska, M. 2020, Më shumë sesa (de)politizim: Roli i shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës në (ç)kapjen e shtetit, 
EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane, Shkup, faqe 32

22 Rregullorja e Punës së Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (tekst i konsoliduar). Teksti i plotë në linkun në 
vazhdim: https://sobranie.mk/rules-procedures-of-the-assembly-ns_article-rules-of-procedure-of-the-assembly-of-the-
republic-of-macedonia-precisten-tekst-2013.nspx 

23 Faqja e internetit e Kuvendit: Organet e punës 2016–2020. Teksti i plotë në linkun në vazhdim:
  https://sobranie.mk/-ns_article-committee-on-oversight-of-the-implementation-of-the-special-investigation-measure-

interception-of-th.nspx  

24 Lembovska, M. 2020, Më shumë sesa (de)politizim: Roli i shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës në (ç)kapjen e shtetit, 
EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane, Shkup, faqe 33

25 Faqja e internetit e Kuvendit: Organet e punës 2016–2020. Teksti i plotë në linkun në vazhdim:
  https://sobranie.mk/-ns_article-committee-on-oversight-of-the-implementation-of-the-special-investigation-measure-

interception-of-th.nspx

26 Lembovska, M. 2020, Më shumë sesa (de)politizim: Roli i shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës në (ç)kapjen e shtetit, 
EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane, Shkup, faqe 33
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3.2. FUNKSIONIMI I KEQ I SISTEMIT TË MBIKËQYRJES PARLAMENTARE

3.2.1. Labirinti ligjor dhe institucional 

Udhëheqja e strukturave komplekse institucionale dhe ligjore të mbikëqyrjes së sektorit të 
sigurisë është e mundur vetëm për ekspertët e fushës. Për momentin, shumë ligje përmbajnë 
dispozita mbi mbikëqyrjen parlamentare: Ligji për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare, Ligji për 
Agjencinë e Zbulimit, Ligji për ndjekjen e komunikimeve dhe Ligji për Kuvendin. Aktet e shumta 
nënligjore, si Rregullorja e Punës së Kuvendit, si dhe rregulloret e komisioneve, po ashtu kanë 
peshën e tyre. 

Shpërndarja e funksionit të mbikëqyrjes midis tri komisioneve parlamentare është joefikase 
dhe joefektive, veçanërisht për shkak se disa deputetë janë anëtarë të dy ose më shumë 
komisioneve. Për më tepër, legjislacioni i fundit bën një dallim midis “mbikëqyrjes” dhe “kontrollit” 
të shërbimeve, ku kontrolli është i rezervuar për organet gjyqësore, ndërsa mbikëqyrja parashihet 
të kryhet nga Kuvendi dhe Këshilli për Mbikëqyrje Civile. Ligji nuk e përcakton qartë kuptimin e 
“mbikëqyrjes” dhe “kontrollit”. Duke u hedhur një vështrim dispozitave që i referohen mbikëqyrjes 
dhe kontrollit, mund të konkludohet se të dy funksionet i referohen rishikimit të ligjshmërisë së 
zbatimit të masave të përgjimit, ku organet gjyqësore mund të kryejnë një rishikim më të thuktë.

Ekziston edhe një dilemë tjetër që ndez më tej debatin midis profesionistëve – numri i 
komisioneve në Kuvend që duhet të përfshihen në mbikëqyrjen parlamentare të shërbimeve të 
inteligjencës. Shembuj të ndryshëm mund të gjenden në përmbledhjen krahasuese të kësaj 
çështjeje. Për shembull, modeli australian parashikon një komision të përbashkët parlamentar për 
inteligjencë dhe siguri (KPPIS). Që nga viti 2005, ky komision kishte mbikëqyrur punën e gjashtë 
agjencive të Komunitetit Australian të Inteligjencës27. Mbikëqyrja e shërbimeve të inteligjencës nga 
Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës shtrihet në disa komisione, me mbështetje shtesë 
nga gjyqësori dhe ekzekutivi28. Shumë vende në BE e ndjekin modelin e parë dhe kanë një komision 
parlamentar i cili e kryen pjesën më të madhe të punës në lidhje me mbikëqyrjen parlamentare, 
ndër të tjera, Belgjika, Bullgaria, Danimarka dhe Austria29. Duke e pasur parasysh se aktualisht në 
Kuvendin e Maqedonisë ka tri komisione që ndajnë përgjegjësinë mbi mbikëqyrjen e shërbimeve 
të inteligjencës, mbase vendimi më i arsyeshëm do të ishte që ligjvënësit ta zvogëlojnë këtë 
numër në një ose dy komisione, duke e përqëndruar ekspertizën dhe kompetencat brenda këtyre 
komisioneve. Kjo mund të kontribuojë në rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të mbikëqyrjes 
parlamentare.

3.2.2. Legjitimiteti në rënie   

Qytetarët tradicionalisht kanë besim të ulët në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, siç 
perceptohen edhe shumica e institucioneve shtetërore dhe institucioneve tjera në sistemin politik. 
Tri sondazhet e fundit tregojnë se Kuvendit i besojnë mes 20% deri 25% të të anketuarve. Sondazhi 
i NDI-së në Maqedoninë e Veriut nga qershori i vitit 2020 tregon se Kuvendit të Maqedonisë i 
besojnë ose plotësisht i besojnë 22% e të anketuarve30. Sondazhi i IRI-t nga marsi i vitit 2020 që 
mat korpusin e ndjenjave në Ballkanin Perëndimor, tregon se një numër i vogël kumulativ prej 25% 

27 Mbikëqyrja e shërbimeve të inteligjencës: Një krahasim i kombeve “Pesë Sytë”, 2017, faqe 10

28 Po aty, faqe 2

29 Uills, A., Vermjulen, M., Born, H., Shajnin, M. dhe Vajbuh, M. “Mbikëqyrja parlamentare e agjencive të sigurisë dhe inteligjencës 
në Bashkimin Evropian – Studim”, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme, Parlamenti Evropian, Bruksel, 2011. 
Teksti i plotë në linkun në vazhdim: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/study_en.pdf, faqe 92

30 Studim i Institutit Demokratik Kombëtar NDI në Maqedoninë e Veriut, Team Institute dhe Starr Opinion:
  Raporti i hulumtimit të opinionit socio-politik, qershor 2020; teksti i plotë në linkun në vazhdim:
  https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_PPT_ENG_FINAL_PUBLIC%20VERSION_1.pdf, faqe 24
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të të anketuarve në Maqedoninë e Veriut i besojnë kuvendit shumë ose ngjashëm31. Kjo përqindje 
u rikonfirmua me një sondazh tjetër të NDI-së, që jep një nivel edhe më të ulët të besimit prej 
21%32. Një sondazh tjetër i NDI-së që daton nga marsi i vitit 2017, tregon se ka një mungesë të 
vazhdueshme të besimit publik ndaj përfaqësuesve të tyre të zgjedhur, me pak më shumë se 20% 
nivel besimi gati katër vite më parë, para qeverisjes së tashme33.   

Numrat tregojnë se Kuvendi ka kompromituar thellësisht legjitimitetin popullor, duke zvogëluar 
besueshmërinë e tij lidhur me mbikëqyrjen parlamentare të shërbimeve të inteligjencës. Deputetët 
duhet të bëjnë edhe më shumë përpjekje në drejtim të përmirësimit të imazhit të Kuvendit. Vetëm 
në këtë mënyrë do të rritet dhe fuqizohet më tutje besimi i qytetarëve në mbikëqyrjen parlamentare. 
Sidoqoftë, kjo rritje e mundshme e besimit duhet të bazohet në aktivitetin e shtuar të komisioneve 
përgjegjëse për mbikëqyrje, si dhe në përmirësimin thelbësor të cilësisë së mbikëqyrjes, të bazuar 
në prova, reagim të menjëhershëm dhe në shërbim të qëllimit për të siguruar transparencë, 
llogaridhënie dhe mbrojtje të të drejtave të njeriut.  

Në dhjetëvjetëshin e fundit, vendi u ballafaqua me disa kriza të gjata politike dhe ligjore. 
Periudha më e rëndë, që po ashtu kishte implikime serioze në aspektin e sigurisë, zgjati midis viteve 
2015-2017. Gjatë këtyre dy viteve, ndodhi sulmi terrorist në Lagjen e Trimave, një lagje periferike 
e Kumanovës, si dhe hyrja e dhunshme në ndërtesën e Kuvendit dhe sulmi ndaj deputetëve nga 
shumica e ardhshme parlamentare më 27 prill 2017, si pasojë e protestave të lëvizjes “Maqedonia 
e Përbashkët” 34. Për më tepër, frekuenca e mbajtjes së zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut krijon 
ndërprerje shtesë të punës efektive të Kuvendit. Vetëm në dekadën e fundit, në vend u mbajtën 
katër zgjedhje të parakohshme parlamentare (2011, 2014, 2016 dhe 2020), dy zgjedhje lokale (2013 
dhe 2017), si dhe dy zgjedhje presidenciale (2014 dhe 2019). Periudhat para dhe pas zgjedhjeve, 
fushatat zgjedhore dhe politizimi i tepërt dhe polarizimi politik në vend, në të shumtën e rasteve 
rezultuan me neglizhencë të shumë kompetencave parlamentare, përfshirë mbikëqyrjen.    

Qytetarët duket se kanë më shumë besim tek organet e pavarura profesionale, megjithëse ky 
besim ndryshon. Për shembull, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KPSHK) ishte 
njëri nga institucionet që në të kaluarën kishte më së paku besim për shkak të emërimit të dyshimtë 
të anëtarëve të tij dhe mungesës së rezultateve. Sidoqoftë, pas ndryshimeve ligjore, përcaktimit 
të kritereve të qarta dhe të përshtatshme për emërimin e anëtarëve dhe përzgjedhjes së tyre në 
mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse 35, ky organ i pavarur fitoi besimin e qytetarëve. Mirëpo, 
besimi nuk është statik – ai duhet të forcohet dhe kultivohet në kontinuitet. Sondazhet e fundit 
tregojnë se përkundër optimizmit fillestar, qytetarët nuk kanë besim të madh te KSHPK. Gati dy 
muaj më parë, KSHPK-së i besonin ose plotësisht i besonin vetëm 15% e të anketuarve36. Sidoqoftë, 
kjo nuk do të thotë se duhet përjashtuar mundësinë për mbikëqyrje të pavarur dhe profesionale të 
shërbimeve të inteligjencës.      

31 Instituti Republikan Ndërkombëtar IRI: Sondazh rajonal i Ballkanit Perëndimor, 02.02.2020; teksti i plotë në linkun në 
vazhdim: https://www.iri.org/sites/default/files/final_wb_poll_for_publishing_6.9.2020.pdf, faqe 41

32 Instituti Demokratik Kombëtar NDI në Maqedoninë e Veriut dhe Team Institute: Raporti i hulumtimit të opinionit socio-
politik, shkurt-mars 2020; teksti i plotë në linkun në vazhdim: https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20North%20
Macedonia%20March%202020%20report%20result%20English.pdf, faqe 26

33 Instituti Demokratik Kombëtar NDI në Maqedoninë e Veriut dhe Team Institute: Hulumtimi i opinionit publik në Maqedoni, 
mars 2017; teksti i plotë në linkun në vazhdim: https://www.ndi.org/sites/default/files/March%2717pollpowerpointapril20.
pptx.pdf, faqe 11

34 https://www.theguardian.com/world/2017/apr/27/macedonia-protesters-storm-parliament-and-attack-mps 

35 Përbërja aktuale e KSHPK-së iu nënshtrua vëzhgimit publik në kuvend dhe para publikut më të gjerë. Anëtarët e ardhshëm iu 
nënshtruan një kontrolli të rreptë përpara një paneli të përbërë nga deputetë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ekspertët 
vlerësuan që ky ishte një nga proceset më transparente të zgjedhjes së zyrtarëve publikë në historinë më të re të vendit.

36 Instituti Demokratik Kombëtar NDI në Maqedoninë e Veriut dhe Team Institute: Raporti i hulumtimit të mendimit socio-
politik, shkurt-mars 2020, faqe 24
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3.2.3. Mbikëqyrja e gjithçkaje është e barabartë me mbikëqyrjen e asgjëje

Nga shqyrtimi i dispozitave të shumta në lidhje me mbikëqyrjen parlamentare në Ligjin 
për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare, Ligjin për ndjekjen e komunikimeve, Ligjin për Agjencinë 
e Inteligjencës, si dhe disa ligje tjera që trajtojnë aspektet e mbikëqyrjes së shërbimeve të 
inteligjencës, janë evidente mungesat në lidhje me lëmit dhe fushëveprimin e mbikëqyrjes. Për 
shembull, neni 60, paragrafi 3 i Ligjit për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare, që parasheh lëmin për 
të cilën deputetët nga komisioni kompetent mund të kërkojë informacion37, dalin në pah plotë 
paqartësi. Ligji përcakton masat që mund t’i ndërmarrë ASK, duke mandatuar urdhrat e gjykatës 
për zbatimin e mbledhjes së të dhënave të fshehta dhe urdhrat e gjykatës për zbatimin e përgjimit 
të komunikimeve, në përputhje me Ligjin për ndjekjen e komunikimeve. Ligji gjithashtu përcakton 
se si ASK duhet të realizojë buxhetin e vet dhe parasheh procedurat për përdorimin e fondeve 
speciale, informacionet mbi kapacitetet materiale, teknike dhe kadrovike të ASK, si dhe çështje 
tjera38. Në shikim të parë, do të dukej se Komisioni ka pasqyrë të qartë mbi aktivitetet e ASK-së. 
Megjithatë, ligji nuk i përcakton qartë mjetet dhe metodat të cilat anëtarët e Komisionit duhet 
t’i përdorin për të kryer detyrat e tyre. Për më tepër, nga gjithë këto dokumente të cekura në 
dispozitë, legjislacioni aktual nuk i parashikon qëllimet që duhet të arrihen. Korrigjimet e ardhshme 
në legjislacion duhet të kenë një qasje më të qartë dhe konkrete për mbikëqyrjen parlamentare dhe 
të përforcojnë ingerencat e Komisionit për kryerjen e detyrave të tij. Shembuj të ngjashëm mund të 
gjenden edhe në Ligjin për ndjekjen e komunikimeve. 

Mungesa e dispozitave të harmonizuara në ligje të ndryshme që kanë të bëjnë me kontrollin dhe 
mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës, shpesh krijon përplasje të normave dhe kompetencave, 
gjë që nganjëherë i shtyn komisionet e ndryshme të mos kryejnë detyrat e tyre. Për shembull, 
megjithëse Ligji për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare i jep një mandat të qartë Komisionit për 
Mbikëqyrjen e ASK dhe AZ për shqyrtimin e çështjeve në lidhje me përgjimin e komunikimeve 
(pjesë integrale e punës së ASK dhe AZ), Komisioni asnjëherë nuk pati një rol të tillë. Kjo punë kaq 
me rëndësi i është lënë ekskluzivisht Komisionit për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve.     

3.2.4. Politizimi i mbikëqyrjes parlamentare

Nuk përbën lajm fakti që shoqëria maqedonase është shumë e polarizuar, me ndasi të shumta 
politike, etnike dhe konfesionale. Kjo gjendje aktuale ekziston edhe mes qytetarëve. Në sondazhin 
më të fundit të IRI-t të realizuar në Ballkanin Perëndimor në mars të vitit 2020, 45% e të anketuarve 
besojnë se politika në Maqedoninë e Veriut më shumë shkon drejt polarizimit akoma më të madh, 
sesa drejt konsensusit39. Me sa duket këto përshtypje origjinën e kanë nga ndjenja e mundësisë 
së humbur për të prodhuar një ndryshim thelbësor shoqëror, e përcjellur gjithashtu edhe me një 
ndjenjë tradhëtie. Në këtë atmosferë tepër të politizuar dhe të polarizuar, deputetët i përcjellin 
këto emocione në bankat e Kuvendit. Rrjedhimisht, interesat e partive politike dhe politikanëve 
mbizotërojnë ato të qytetarëve. E njëjta vlen për mbikëqyrjen parlamentare të shërbimeve të 
inteligjencës. 

Edhe pas reformës së shërbimeve të inteligjencës, si dhe rregullimit të pretenduar dhe 
modernizimit të përgjimit të komunikimeve, një sërë bisedash telefonike dhe video-klipesh 
të përgjuara në mënyrë të paligjshme, filluan të shfaqen në sferën publike, kryesisht në mediat 
sociale. Vetëm si një shembull, në fushatën e fundit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, u 
publikuan përgjime të paligjshme që dyshohej se inkriminojnë si liderin e partisë në pushtet Zoran 

37 Ligji për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare, neni 60, paragrafi 3

38 Po aty

39 Instituti Republikan Ndërkombëtar IRI: Sondazhi rajonal i Ballkanit Perëndimor, 02.02.2020 faqe 22
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Zaev40, ashtu edhe liderin e opozitës, Hristijan Mickovski41. Nëse dikush bën një analizë më të thellë 
të kohës dhe kontekstit politik në të cilin u paraqitën këto materiale, është e pamundshme që mos 
u mvishet një etiketë e motivuar politikisht. Ky është një tregues tjetër për nivelin e ulët të kulturës 
politike dhe pjekurisë demokratike të shoqërisë maqedonase. 

Disa shembuj të fundit e ilustrojnë politizimin e mbikëqyrjes parlamentare të shërbimeve të 
inteligjencës. Ligji për ASK në nenin 186, paragrafin 1, parasheh që Komisioni për Përzgjedhjen e 
Punonjësve nga DSK42 që do të transferohen në ASK-në e sapoformuar, të përbëhet nga Drejtori 
i ASK-së, dy përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), dy deputetë të propozuar 
nga Komisioni për Mbikëqyrjen e ASK dhe AZ, dhe dy përfaqësues nga Sindikata e Policisë së 
Maqedonisë, si sindikatë që përfaqëson MPB-në. Duhet të theksohet se dy deputetët marrin pjesë 
vetëm në punën e komisionit përzgjedhës, pa të drejtë vote43. Frika nga politizimi u bë realitet 
menjëherë pasi filloi procesi. Së pari, materialet nga mbledhjet e Komisionit për Mbikëqyrjen e ASK 
dhe AZ të mbajtura në 25 dhe 26 qershor të vitit 2019, ku diskutoheshin propozimet për emërimin 
e dy deputetëve, nuk u bënë kurrë publike. E njëjta mungesë transparence u vërejt në mbledhjen e 
mbajtur më 11 korrik 2019, kur u diskutua drafti i Rregullores së Punës për Komisionin e Përzgjedhjes 
së Punonjësve nga DSK. Manovrat politike ishin të dukshme që nga fillimi. Pas përfundimit të 
procesit të përzgjedhjes së kandidatëve nga Komisioni, deputeti i opozitës Dimkov dha dorëheqje, 
duke pretenduar se “…kandidatët nuk e kishin kaluar testin për integritet dhe informacioni i marrë 
nga KSHPK, që i referohej konfliktit të interesave, nuk ishte marrë parasysh. Po ashtu, për arsye 
të panjohura, nuk ishte bërë as testimi me poligraf”44. Menjëherë pasi u propozuan dy deputetët, 
Artan Grubi nga BDI dhe Trajço Dimkov nga VMRO-DPMNE, Grubi dha dorëheqje për shkak të 
“angazhimeve tjera të shumta”45. Ai u zëvendësua menjëherë me një deputet tjetër nga shumica në 
pushtet, pra nga radhët e LSDM-së. Këto raste vënë në pikëpyetje besimin e ndërsjellë të Kuvendit 
dhe ASK-së, si dhe bashkëpunimin e mundshëm profesional ndërmjet dy institucioneve. Për më 
tepër, të dy deputetët nuk përfaqësuan komisionet mbikëqyrëse, por përkundrazi partitë e tyre 
politike, duke pasur parasysh që Komisioni nuk mori në konsideratë pretendimet e anëtarit të tij 
nga opozita, e madje as nuk u përpoq të marrë një qëndrim të përbashkët në lidhje me procesin e 
përzgjedhjes.

Duke e parë përbërjen e komisioneve të kuvendit të mëparshëm, mund të vërehet se disa 
deputetë janë anëtarë ose zëvendës-anëtarë në më shumë komisione, të përfshira në mbikëqyrjen e 
shërbimeve të inteligjencës. Kjo çështje është një shpatë me dy tehe. Nga njëra anë, deputetët janë 
politikanë dhe jo profesionistë. Prandaj, anëtarësimi në komisionet përkatëse mund t›u sigurojë 
atyre përvojën e duhur dhe njohuri më të thella lidhur me tema të caktuara shoqërore. Mirëpo, nga 
ana tjetër, mund të lindin konflikte të mundshme të interesit. Edhe pse më parë kemi argumentuar 
se duhet të inkurajohet shkëmbimi dhe kontrolli i detajuar i informacioneve dhe të dhënave në 
lidhje me shërbimet e inteligjencës që i nënshtrohen vëzhgimit parlamentar, megjithatë akoma ka 
raste kur përvetësimi i njohurive mund të rezultojë me individë mjaft të fuqishëm në parlament, që 
potencialisht mund të “tregtojnë” me informacione dhe ndikimin që kanë. Duke e marrë parasysh 

40 https://360stepeni.mk/sega-izlegoa-i-chetiri-novi-bombi-za-zaev/

41 https://360stepeni.mk/novi-bombi-mitskoski-i-kicheets-dogovarale-sorabotka-za-izbori/ 

42 Ky Komision duhej të filtronte punonjësit e DSK-së në mënyrë që të largohen ata persona që nuk i kaluan kontrollet e sigurisë 
dhe kriteret e tjera profesionale

43 Ligji për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare, neni 186, paragrafi 3

44 Nova TV: “Sinjalizuesi Kostovski shkon në Agjencinë e re të Sigurisë Kombëtare, Llazarevski mbetet në MPB”, 01.10.2020. 
Lajmi i plotë në linkun në vazhdim: https://novatv.mk/svirkachot-kostovski-zaminuva-vo-novata-agentsija-za-bezbednost-
lazarevski-ostanuva-vo-mvr/ 

45 1TV: “Kuvendi zgjodhi atë, por Grubi u tërhoq nga Komisioni për përzgjedhjen e inspektorëve të shërbimit të inteligjencës 
në ASK”, 25.05.2019. Lajmi i plotë në linkun në vazhdim: https://1tv.mk/video/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0-
%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1
%87%D0%B5-%D0%BE/ 
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ndjeshmërinë e temës, sistemi maqedonas i mbikëqyrjes parlamentare duhet të gjejë ekuilibrin 
midis dijes, entuziazmit dhe parandalimit të konfliktit të interesit. 

Nga argumentet e paraqitura më sipër, pyetja kryesore që duhet të parashtrohet është nëse 
shoqëria maqedonase është mjaftueshëm e zhvilluar për mbikëqyrje parlamentare të shërbimeve 
të inteligjencës apo duhen ndjekur opsione tjera alternative për mbikëqyrje të pavarur. Autorët e 
këtij raporti janë të mendimit se duhet të merren parasysh edhe organet e pavarura, si zëvendësim 
për komisionet aktuale parlamentare, të cilët do të përbëheshin nga ekspertë me përvojë, si nga 
aspekti praktik, ashtu edhe nga ai teorik. 

3.2.5. Rezultate të pamjaftueshme të mbikëqyrjes parlamentare  

Nga numri i mbledhjeve të mbajtura të tri komisioneve gjatë përbërjes së fundit të Kuvendit, 
mund të nxirren disa përfundime. Siç pritej, duke i pasur parasysh përgjegjësitë që ka dhe 
fushëveprimin e kompetencave, Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri mbajti më shumë mbledhje 
– gjithsej 57. Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Ndjekjen e Komunikimeve 
mbajti vetëm 15 mbledhje gjatë së njëjtës periudhë. Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së ASK 
dhe AZ mbajti edhe më pak – gjithsej 10 mbledhje46. Duke i krahasuar dy komisionet e fundit, të 
cilët pothuajse ekskluzivisht merren me mbikëqyrjen parlamentare të shërbimeve të inteligjencës, 
është e qartë se Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Ndjkjen e Komunikimeve 
ishte 50% më aktiv, parë nga këndvështrimi i metrikës së thjeshtë të takimeve të realizuara. Po 
ashtu, ky Komision ka shënuar aktivitet më të shtuar në krahasim me punën e paraardhësve të tij 
në mandatet e mëparshme, që paraqet një trend pozitiv.

Analiza e temave kryesore që i trajtuan këto dy komisione, mund të japë një këndvështrim 
shtesë për punën e komisioneve. Çështjet më të diskutuara të Komisionit për Mbikëqyrjen e 
Ndjkjeve të Komunikimeve ishin siç vijon: nevoja për të formuar një Grup Ndërsektorial Pune për 
përgatitjen dhe realizimin e Planit për Zbatimin e Rekomandimeve të Grupit të Ekspertëve të 
Lartë për çështjet sistemike të sundimit të ligjit në lidhje me përgjimin e komunikimeve47; Raporti 
mbi kontrollet e kryera në lidhje me masat e posaçme hetimore “Monitorimi dhe regjistrimi i 
komunikimeve me telefon dhe komunikimeve tjera elektronike në procedurë të përcaktuar me ligj 
të veçantë”; Raporti Vjetor i Agjencisë Operacionale-Teknike për vitin 2018, si dhe disa dokumente 
tjera. Brengosës është fakti që materialet përkatëse nuk janë publike. Gjithsej janë botuar vetëm 
tre dokumente në faqen e internetit të Komisionit, të gjitha këto raporte vjetore, që sipas ligjit 
detyrimisht duhet të publikohen. Hap pozitiv paraqet fakti që Komisioni rriti numrin e vizitave në 
terren, duke e përmbushur detyrimin ligjor të paraparë me Ligjin për ndjkjen e komunikimeve që 
të ketë vizita të këtilla të paktën një herë në tre muaj48. Mirëpo, Komisioni vizitonte institucionet e 
ndryshme, në vend që të mbledhë po të njëjtat të dhëna nga të gjitha institucionet që i nënshtrohen 
mbikëqyrjes së tij, duke treguar kështu paaftësinë e tij për të qenë sa më racional brenda kohës që 
ka. Në fakt, ky është mjeti i vetëm që Komisioni ka në dispozicion, e pikërisht ky mjet u shpërdorua 
në mënyrë banale nga qasja e këtillë sipërfaqësore.

Komisioni për Mbikëqyrjen e ASK dhe AZ e vuri theksin në çështjet e mëposhtme: raportet 
vjetore të dy agjencive që i nënshtrohen mbikëqyrjes, detyrimet teknike që burojnë nga Ligji për 
Agjencinë Kombëtare të Sigurisë dhe Ligjin për Agjencinë e Zbulimit, si dhe formimin e të njëjtit 
grup punues ndërsektorial të përmendur më lartë, gjatë analizës së punës së Komisionit për 
Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve. Komisioni për Mbikëqyrjen e ASK dhe AZ bëri një punë 

46 Faqja e internetit e Kuvendit: mbledhjet e komisioneve. Teksti i plotë në linkun në vazhdim: https://sobranie.mk/sednici-na-
rabotni-tela.nspx?structuredId=020DDFF7-9CF1-4C1E-8476-4944986FC6A8 

47 Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë: Rekomandimet e Ekspertëve të Lartë Grupi për çështjet sistemike të sundimit të ligjit 
në lidhje me përgjimin e komunikimeve të zbuluara në pranverë të vitit 2015, Bruksel, 8 qershor 2015. Teksti i plotë në linkun 
në vazhdim: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_
recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf 

48 Ligji për ndjekjen e komunikimeve, neni 44
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edhe më dëshpëruese për sa i përket transparencës – gjatë mandatit të këtij Komisioni, nuk është 
botuar asnjë material i çfarëdo lloji.

Ne apelojmë që organet parlamentare të mbikëqyrjes të kenë një ritëm sistematik dhe më të 
shpeshtë të vizitave te këto dy agjenci, sidomos Komisioni për Mbikëqyrjen e ASK dhe AZ. Duhet 
të merren parasysh edhe disa aktivitete përgatitore dhe implementuese. Lidhur me përgatitjen e 
vizitës në terren, prioritetet dhe qëllimet konkrete duhet të përcaktohen paraprakisht. Diskutimet 
paraprake me zyrtarët kryesorë ekzekutivë të shërbimit të inteligjencës janë të nevojshme për të 
tejkaluar hendekun e mosbesimit, e gjithashtu kjo është një mundësi që deputetët të njohtohen 
më mirë me disa nga çështjet që do të diskutohen gjatë vizitave. Përgatitje paraprake duhet edhe 
për përzgjedhjen e lokacioneve, objekteve dhe vendeve tjera që janë subjekt mbikëqyrjeje, e po 
ashtu duhet që të ketë shpjegim të arsyeshëm se pse janë bërë pikërisht këto përzgjedhje. Gjatë 
vizitës në terren, këshillohet që deputetët të ndjekin një kod specifik sjelljeje, që parasheh të gjitha 
hapat e vizitës, përfshirë prezantimin personal, bllokun e pyetjeve orientuese që duhet parashtruar, 
qëndrimet personale gjatë vizitës, si dhe procedurat e informimit49. Të gjitha këto aspekte duhet 
të përcaktohen me një Ligj të veçantë për mbikëqyrje parlamentare dhe të rregullohen më tej me 
akte nënligjore adekuate, për të lehtësuar punën e deputetëve, si dhe punën e institucioneve që i 
nënshtrohen mbikëqyrjes.  

Për më tepër, praktika e vendosur së fundmi nga Komisioni për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së 
Komunikimeve në lidhje me vizitat në AOT, ndryshon dukshëm nga ajo e Komisionit për Mbikëqyrjen 
e ASK dhe AZ ndaj ASK-së. Për ta ilustruar më mirë këtë qasje të ndryshme, së pari duhet të 
analizohet një mbikëqyrje e kryer nga Komisioni për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve. Më 
19 korrik 2019, një delegacion i anëtarëve të Komisionit, i udhëhequr nga kryetari Emil Dimitriev, 
vizitoi AOT dhe konstatoi se në vitin 2019 ishin aktivizuar gjithsej 258 komunikime50. Deri atëherë 
ishin zhvilluar mbikëqyrje aktive të 159 komunikimeve nga viti 2018 dhe viti 2019, të gjitha me 
mandat gjykate51. Nga Komisioni për Mbikëqyrjen e ASK dhe AZ lidhur me punën e ASK nuk ishin 
raportuar aktivitete të ngjashme. 

Sa i përket numrit të mbledhjeve të mbajtura nga komisionet dhe përpjekjeve individuale të 
kryesuesve të komisioneve, në një nga studimet tona të mëparshme tashmë kemi përmendur se 
roli mbikëqyrës i komisioneve të mbikëqyrjes nuk duhet të varet nga karakteristikat individuale 
dhe preferencat e kryetarëve dhe anëtarëve të tij. Mbikëqyrja parlamentare nuk duhet të varet as 
nga vullneti individual i deputetëve. Nevojiten më shumë mekanizma kontrolli dhe sigurisht edhe 
më cilësore52. Praktikat nga BE tregojnë se për të pasur një mbikëqyrje efektive, është e nevojshme 
të keni mbikëqyrës të cilët “a) kanë njohuritë e nevojshme dhe interesin për çështjet nga sfera e 
inteligjencës; b) kanë vullnet për t›u përfshirë në mbikëqyrje në një mënyrë të paanshme; dhe c) 
mund të fitojnë respektin dhe besimin e agjencive të inteligjencës”53. Për sa i përket transparencës, 
ajo është një nga parimet më të rëndësishme, mbi të cilën duhet të mbështetet mbikëqyrja 
parlamentare e shërbimeve të inteligjencës. Transparenca mund të ndihmojë në ndërtimin e besimit 
të qytetarëve në këto shërbime. Njëra nga mënyrat me të cilën komisionet parlamentare mund ta 

49 Fuior, T., Lembovska, M., Riçards, J. dhe Rider, U. “Udhëzime për mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës për komisionet 
parlamentare në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë”, DCAF dhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, maj 
2018. Teksti i plotë në linkun në vazhdim: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/MKD_
INTELLIGENCE%20OVERSIGHT.pdf, faqet 42-45

50 Në kohën e vizitës.

51 Faqja e internetit e AOT: Lajme. Lajmi i plotë në linkun në vazhdim: https://ota.mk/mk/190719-pretstavnici-sobranie-poseta-ota 

52 Lembovska, M. 2020, Më shumë sesa (de)politizim: Roli i shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës në (ç)kapjen e shtetit, 
EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane, Shkup, faqe 31

53 Uills, A., Vermjulen, M., Born, H., Shajnin, M. dhe Vajbuh, M. “Mbikëqyrja parlamentare e agjencive të sigurisë dhe inteligjencës 
në Bashkimin Evropian – Studim”, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme, Parlamenti Evropian, Bruksel, 2011. 
Teksti i plotë në linkun në vazhdim: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/study_en.pdf, faqe 98
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arrijnë këtë është përmes publikimit të raporteve të hollësishme në faqet e tyre të internetit. Një 
tjetër mjet i rëndësishëm do të ishte shqyrtimi i ankesave të qytetarëve54. 

3.2.6. Mbledhja e fshehtë e të dhënave mbetet tabu

Mbikëqyrja parlamentare e ndjekjes së komunikimeve nuk po ndjek trendet bashkëkohore dhe 
moderne të sistemeve të komunikimit. Ligji për ndjekjen e komunikimeve është i gjerë në kontekst 
të qëllimeve dhe procedurës për kryerjen e mbikëqyrjes, të dhënave që merren nga operatorët e 
komunikimit, AOT-së dhe organeve tjera përkatëse, mënyrës në të cilën kryhet mbikëqyrja nga 
komisioni kompetent dhe përgatitjes së raporteve vjetore që më tej diskutohen dhe miratohen me 
shumicë absolute në një seancë plenare 55. 

Komisioni për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve i ka kushtuar rëndësi të tepërt përgjimit 
të lidhjeve telefonike fikse dhe komunikimit telefonik mobil, ndërsa mënyrat tjera të komunikimit 
janë lënë pas dore. Fajin për këtë përfaqësim të vogël e kanë dispozitat ligjore të Ligjit për ndjekjen 
e komunikimeve. Për shembull, kur kontaktoni me operatorin që ofron shërbime komunikimi, 
Komisioni për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve, përmes ekspertëve të akredituar teknikë56 
që supozohet se e lehtësojnë punën e këtij komisioni, kërkon regjistrime që tregojnë kohën dhe 
datën kur ka filluar dhe mbaruar një masë konkrete për ndjekjen e komunikimeve, regjistrime 
që tregojnë konfirmimin e aktivizimit, si dhe regjistrime që tregojnë numrin e përgjithshëm të 
konfirmimeve pozitive të ekzekutuara në një kornizë specifike kohore57. Regjistrime të ngjashme 
teknike mund të kërkohen nga AOT, të shoqëruara nga vendime gjyqësore anonime dhe urdhra 
të përkohshëm me shkrim58. Kjo tregon mbikëqyrjen e orientuar drejt komunikimeve telefonike 
teknike dhe ligjore – një qasje e nivelit të shekullit XX. 

Nuk ekziston asnjë mekanizëm ligjor dhe teknik për të kryer mbikëqyrjen e komunikimeve 
përmes aplikacioneve të telefonisë mobile të cilat tani janë shumë të përhapura. Këto sfida të reja 
të shoqërisë dixhitale në zhvillim duhet të pasqyrohen në pjesën legjislative. Gjithashtu ka mungesë 
të madhe edhe të mekanizmave që vëzhgojnë përdorimin e mbikëqyrjes fizike, video-monitorimin 
dhe aktivitete të ngjashme që shërbimet e inteligjencës zakonisht i përdorin në përditshmëri. 
Megjithëse komisionet parlamentare që kryejnë mbikëqyrje parlamentare, ndër të tjera, kanë 
kompetenca implicite për të ndjekur këto aktivitete, nuk ka mekanizma të qartë dhe funksionalë, e 
jo më ekspertizë teknike të brendshme që këto kompetenca të realizohen në praktikë. 

3.2.7. Mungesa e kapacitetit për mbikëqyrje

Duke lexuar biografitë e anëtarëve të komisionit në mandatet e mëparshme, rrallë mund të 
gjesh një deputet me formim profesional dhe arsimor nga sfera e mbrojtjes dhe sigurisë. Megjithëse 
nuk mund të pritet që deputetët të jenë profesionistë, por më tepër përfaqësues të popullit, të 
cilët ushtrojnë kontroll mbi segmente tjera të qeverisë dhe institucioneve tjera, si dhe duke marrë 
parasysh ndjeshmërinë dhe veçorinë e punës së “vëzhgimit të vëzhguesve”, Kuvendi duhet t’u 
sigurojë atyre asistencë të bollshme teknike, kryesisht në aspekt të kapaciteteve njerëzore, 
gjegjësisht staf profesional, apolitik dhe të përhershëm.

Dispozitat e Ligjit për ndjekjen e komunikimeve parashohin dy ekspertë teknikë që duhet ta 
lehtësojnë punën e Komisionit për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve. Ky është një hap 
pozitiv në drejtim të rritjes së kapacitetit profesional të Kuvendit që merret me aspektet teknike të 

54 Po aty, faqe 201

55 Ligji për ndjekjen e komunikimeve, nenet 40-45

56 Ekspertët teknikë të akredituar akoma nuk ishin emëruar

57 Ligji për ndjekjen e komunikimeve, neni 41

58 Po aty, neni 42
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mbikëqyrjes së shërbimeve të inteligjencës. Neni 39, paragrafi 1 i Ligjit parasheh që Komisioni për 
Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve duhet të angazhojë dy ekspertë të akredituar teknikë, 
në mënyrë që të kryejë mbikëqyrje. Ekspertët mund të jenë vendas ose ndërkombëtarë dhe mund 
të marrin pjesë aktive në punën e Komisionit.

Megjithatë, në praktikë, dy vjet pas miratimit të ligjit, ekspertë të tillë teknikë nuk janë emëruar. 
Komisioni për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve shpalli një konkurs për ekspertë teknikë 
dhe pranoi shtatë aplikime. Mirëpo, kandidati i përzgjedhur akoma nuk ka nënshkruar kontratë 
pune. Komisioni nuk posedon buxhet të vet ndërsa fondet për angazhimin e ekspertit duhet të 
sigurohen nga buxheti i Kuvendit. Prandaj, kontrata duhet të nënshkruhet ndërmjet ekspertit 
dhe Kuvendit. Sidoqoftë, e gjithë procedura ka ngecur brenda labirintit ligjor dhe institucional 
parlamentar. Veçanërisht brengosës është fakti që Komisioni vendosi të zgjedhë vetëm një 
kandidat në vend të dy kandidatëve, pasi deputetët në mes të procesit të përzgjedhjes vendosën 
që ata preferojnë një kandidat etnik shqiptar për arsye të pjesëmarrjes së barabartë. Përqendrimi 
në përkatësinë etnike në vend të profesionalizmit për pozicione të tilla specifike të ekspertëve jo 
vetëm që diskriminon kandidatët, por gjithashtu minon besueshmërinë dhe legjitimitetin e detyrave 
të pritura nga eksperti. Sa i përket kandidatit të zgjedhur, edhe pse biografia e tij profesionale 
përshtatet në mënyrë të përsosur me profilin e dëshiruar, ekziston një konflikt i dukshëm interesi 
pasi personi është i punësuar me kontratë të përhershme në Ministrinë e Punëve të Brendshme, një 
nga institucionet që ai duhet të mbikëqyrë59.

Pas skandalit të përgjimit dhe angazhimit deklarativ të Qeverisë Zaev për reformimin e 
shërbimeve të inteligjencës, çdokush do të kishte pritur që komisionet e mbikëqyrjes të jenë së 
paku publikisht më aktive. Edhe pse Kuvendi i mëparshëm kishte një histori më të mirë krahasuar 
me çdo përbërje të mëhershme, shumica e aktiviteteve të tyre mund t›i atribuohen individëve 
dhe vullnetit të kryesuesve të komisioneve mbikëqyrëse. Një vështrim mbi të dhënat e tri 
komisioneve parlamentare që janë më së shumti të përfshirë në mbikëqyrjen parlamentare, tregon 
mospërputhje të mëdha në aktivitetet e tyre. Duke lënë mënjanë vizitat e lartpërmendura në terren, 
Komisioni për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve ka qenë shumë më aktiv sesa Komisioni 
për Mbikëqyrjen e ASK dhe AZ. Lidhur me përbërjen e fundit parlamentare, Komisioni i parë ka 
mbajtur katërmbëdhjetë mbledhje, nga të cilat një pjesë e madhe merrej me çështje thelbësore, 
siç janë vizitat në terren, mbikëqyrjet dhe përpjekjet për të punësuar ekspertë të jashtëm60. 
Nga ana tjetër, brenda së njëjtës kornizë kohore, Komisioni i dytë ka mbajtur dhjetë mbledhje, 
shumica dërrmuese e të cilave ishin dedikuar për diskutime teknike, siç janë raportet vjetore të 
ASK dhe paraardhësit të tij ose përmbushjes së parakushteve teknike që burojnë nga legjislacioni 
i ri61. Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri mbajti pesëdhjetë e shtatë mbledhje, nga të cilat dhjetë 
kishin të bënin me miratimin zyrtar të legjislacionit të ri që buron nga reforma e re e shërbimit të 
inteligjencës, përfshirë diskutimet mbi modelet e reja për shërbimet e inteligjencës62.

Nga ajo që u tha më lartë, duke lënë mënjanë punën e KMS që ka një fushëveprim të gjerë 
të kompetencave, e ku mbikëqyrja parlamentare e shërbimeve të inteligjencës përbën vetëm një 
pjesë të vogël të punës së saj, krahasimi kryesor duhet bërë midis Komisionit për Mbikëqyrjen 
e Ndjekjes së Komunikimeve dhe Komisionit për Mbikëqyrjen e ASK dhe AZ. Hulumtimi ynë ka 
treguar se efikasiteti dhe efektiviteti i komisioneve parlamentare, në lidhje me mbikëqyrjen e 
shërbimeve të inteligjencës, varet për së tepërmi nga vullneti personal i kryetarëve të komisioneve. 
Këtë e vërteton historiku i dy komisioneve, rregullat e përgjithshme parlamentare për njoftimin 

59 Lembovska, M. 2020, Më shumë sesa (de)politizim: Roli i shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës në (ç)kapjen e shtetit, 
EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane, Shkup

60 Studiuesit krijuan korpusin e tyre të të dhënave, bazuar në informacionet nga faqja e internetit të Kuvendit: https://sobranie.
mk/-ns_article-committee-on-oversight-of-the-implementation-of-the-special-investigation-measure-interception-of-th.nspx 

61 Studiuesit krijuan grupin/ e tyre të të dhënave, bazuar në informacionet nga faqja e internetit të Kuvendit: https://sobranie.
mk/working-bodies-2016-2020-en-ns_article-committee-for-supervising-the-work-of-the-security-16-20-en.nspx 

62 Studiuesit krijuan korpusin e tyre të të dhënave, bazuar në informacionet nga faqja e internetit të Kuvendit: https://sobranie.
mk/working-bodies-2016-2020-en-ns_article-committee-on-defence-and-security-16-20-en.nspx 
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e mbledhjeve të komisioneve dhe caktimin e agjendës, si dhe përvojat që kanë treguar kryetarët 
e komisioneve në intervista të drejtpërdrejta me përfaqësuesin e EUROTHINK nga ekspeditat 
kërkimore të mëparshme 63. Duhet të vendosen mekanizma institucionalë dhe ligjorë për të 
mundësuar funksionimin e qetë të organit parlamentar, që mos varet plotësisht nga motivimi 
individual dhe (mungesa e) vullnetit të deputetëve të ardhshëm për t›u angazhuar në aktivitete 
mbikëqyrëse. 

Për arsyet e mësipërme dhe ruajtjen e kujtesës institucionale, nëpunësit civil që zgjidhen për 
të mbështetur tri komisionet, duhet të kenë njohuri dhe ekspertizë. Ata duhet të planifikojnë, 
këshillojnë dhe t’i raportojnë kryesuesit dhe anëtarëve mbi aktivitetet mbikëqyrëse. Është 
veçanërisht e rëndësishme që komisionet të mbështeten nga një staf i mjaftueshëm dhe i kualifikuar.

4.	 KËSHILLI	PËR	MBIKËQYRJE	CIVILE	(KMC)

Këshilli për Mbikëqyrje Civile u parapa me Ligjin për ndjekjen e komunikimeve, me qëllim të 
kryerjes së mbikëqyrjes civile mbi ligjshmërinë e zbatimit të masave për ndjekjen e komunikimeve64. 
Këshilli për Mbikëqyrje Civile përfshihet në nenet 47-53 të ligjit. Ky organ i sapoformuar, i frymëzuar 
nga modeli kroat i mbikëqyrjes civile të shërbimeve të sigurisë, përbëhet nga përfaqësues të OJQ-
ve dhe ekspertë të emëruar nga Kuvendi. Në fillim KMC u promovua si një mekanizëm i avancuar 
që siguron përgjegjshmërinë e shërbimeve, si dhe si një hap drejt rifitimit të besimit të opinionit 
publik.

Pothuajse dy vite pas miratimit të ligjit, mund të diskutohet nëse ky organ ka dhënë një 
kontribut pozitiv drejt llogaridhënies së sektorit të sigurisë dhe inteligjencës. Raporti Vjetor65 i 
KMC-së dhe nenet e ligjit, të cilat rregullojnë mbikëqyrjen e qytetarëve mbi aparatin e inteligjencës 
në lidhje me ndjekjet e komunikimeve, u publikuan gjatë përgatitjes së këtij raporti. Disa aspekte të 
funksionimit të KMC-së janë problematike, siç pasqyrohet në detaje në pjesën në vazhdim.

4.1. NJË ORGAN SUI GENERIS  

Edhe pse Këshilli u frymëzua dhe synonte t’i përngjajë organit kroat për mbikëqyrje civile, 
funksionimi i tij mbeti vetëm në titullin që u emërua. Kompetenca e Këshillit të Maqedonisë është 
shumë më e ngushtë se e atij në Kroaci. Në Kroaci, Këshilli është i autorizuar të vlerësojë ligjshmërinë 
e funksionimit të shërbimeve të sigurisë, të monitorojë dhe mbikëqyrë zbatimin e masave për 
përgjimin sekret të të dhënave që kufizojnë të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të përcaktuara 
me Kushtetutë. Homologu kroat i KMC-së gjithashtu rishikon raportet dhe dokumentet e tjera të 
përgatitura nga shërbimet e sigurisë dhe inteligjencës, si dhe zhvillon intervista me drejtorët dhe 
zyrtarët e këtyre shërbimeve. Në Maqedoninë e Veriut, Këshilli thjesht mund të krahasojë shembuj 
anonimë të urdhrave për përgjimin e komunikimeve në AOT për tre muajt e fundit ose të kërkojë 
që Komisioni për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve t›i shqyrtojë ato.

Në literaturën dhe praktikën krahasuese, ne nuk ishim në gjendje të identifikonim ndonjë organ 
të ngjashëm me KMC-në e Maqedonisë. Sigurisht, secili vend duhet të gjejë modelin e mbikëqyrjes 
që i përshtatet më së miri nevojave dhe specifikave të tij. Por, në zhvillimin e një shërbimi të ri 
të inteligjencës dhe konstelacionit të mbikëqyrjes, është në interes publik të identifikohen dhe 
përdoren praktikat më të mira të modeleve ekzistuese të mbikëqyrjes. 

63 Lembovska, M. 2020, Më shumë sesa (de)politizim: Roli i shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës në (ç)kapjen e shtetit, 
EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane, Shkup, faqet 32-34

64 Ligji për ndjekjen e komunikimeve, neni 47

65 Vërejtje: Raporti vjetor i Këshillit për Mbikëqyrje Civile për vitin 2019, i cili është paraqitur në Kuvend, akoma nuk është 
shqyrtuar ose miratuar
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4.2. MANDATI I VEPRIMIT

Këshilli për Mbikëqyrjen Civile është i autorizuar 1) të veprojë vetë, që do të thotë se mund të 
kryejë në mënyrë të pavarur një vizitë kontrolli në një nga hapësirat e entitetit të inteligjencës; ose 
2) të veprojë lidhur me ankesat e pranuara (parashtresa, pra, kërkesë ose lutje ankesë për hetim) 
nga publiku i gjerë.

Mandati i vërtetë i veprimit:

1)  Vizitat kontrolluese që i bën Këshilli në ambientet e entiteteve të inteligjencës, duhet të 
paralajmërohen dhe kufizohen në krahasimin e të dhënave anonime që Këshilli ka pranuar 
paraprakisht, me të dhënat e ruajtura në këto hapësira. Kufizimi vlen edhe për periudhën 
kohore, gjegjësisht vetëm për 3 muajt e fundit, neni 51 (5).

2)  Ashtu siç edhe e parasheh Ligji në nenin 51 (2), Këshilli këto parashtresa ose ankesa qytetare 
për shqyrtim, në formë “kërkese” ia përcjell Komisionit për Mbikëqyrje pranë Kuvendit. 
Komisioni parlamentar duhet të veprojë menjëherë, duke kryer një formë të verifikimit 
“nëse numri telefonik i palës parashtruese ka qenë subjekt përgjimi të paligjshëm në 3 
muajt e fundit”66. Pas kësaj forme të deleguar të kontrollit që ka të bëjë: 1) vetëm me 
përgjimin e komunikimit telefonik dhe 2) që përqendrohet vetëm në 3 muajt e fundit, 
Komisioni e informon Këshillin e Mbikëqyrjes Civile mbi rezultatin e kontrollit, pas jo më 
shumë se 15 ditë pas pranimit të “kërkesës”, neni 51 (3).

Roli i vërtetë i mandatit të Këshillit: Një lajmëtar ceremonial

Neni 51 (4) parasheh që Këshilli mund të vonojë përgjigjen ndaj një ankese të qytetarit për 
mbikëqyrje ose 1) duke deklaruar se ka pasur abuzim me përgjimin e komunikimit; ose 2) duke 
deklaruar se nuk ka pasur abuzim me përgjimin e komunikimit.

Në rast se Këshilli verifikon abuzim të përgjimit të komunikimit, neni 51 (6) parasheh që Këshilli 
menjëherë të procedojë për të informuar Prokurorin Publik.

Sidoqoftë, Këshilli nuk disponon me asnjë mekanizëm për të shqyrtuar raste konkrete dhe 
individuale të përgjimit të komunikimeve. Atyre vetëm mund t’u dërgohen të dhëna statistikore 
anonime, pa zbuluar identitetin e personave të përgjuar. Prandaj, Këshilli nuk mund të përgjigjet 
nëse ka pasur keqpërdorim në një rast konkret, gjë që e bën të pakuptimtë mundësinë e paraqitjes 
së ankesave. Kjo qasje mund të dëmtojë edhe më shumë besimin e publikut në mekanizmat 
mbikëqyrës, sepse organi i specializuar për mbikëqyrje nuk është në gjendje të vlerësojë një rast 
konkret dhe rrethanat përcjellëse. 

Konflikti i ingerencave me Komisionin për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve  

Kur analizohen kompetencat e Komisionit Parlamentar për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së 
Komunikimeve dhe Këshillit për Mbikëqyrje Civile brenda kornizës ligjore, është e qartë se barra 
kryesore për mbikëqyrje me kompetenca domethënëse të kontrollit i delegohet Komisionit 
Parlamentar për Mbikëqyrje. KMC mund të luajë vetëm një rol margjinal. Kompetencat e pakta 
që i janë dhënë Këshillit në fakt përplasen me disa nga kompetencat që i janë dhënë Komisionit 
për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve, siç ilustrohet më poshtë në Tabelën 1. Për më 
tepër, ligji parashikon që ankesat e qytetarëve të pranuara nga Këshilli t‘i dorëzohen Komisionit 
dhe pastaj Komisioni i raporton Këshillit lidhur me hetimin. Kjo është në kundërshtim me frymën e 
demokracisë parlamentare, kur një komision parlamentar formohet për t›i raportuar një organi të 
jashtëm, i cili në fakt është krijuar nga vetë Kuvendi.

66 Neni 51 (2) i ligjit
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Këshilli për Mbikëqyrje Civile ka mandat të kufizuar për të rregulluar thelbësisht organin e 
inteligjencës, për të cilin ka mandat ta mbikëqyrë dhe kontrollojë. Gjegjësisht, kur bëhet fjalë për 
vizita ad hoc në AOT dhe entitete tjera të inteligjencës me kapacitet për përgjim të komunikimeve, 
Këshilli duhet të paralajmërojë vizitën e delegacionit të tij në entitetin që ata synojnë ta kontrollojnë 
dhe aty mund të marrin vetëm përgjimet e sinjaleve telefonike për tre muajt e fundit. Për më tepër, 
Këshilli është i kufizuar thjesht vetëm në verifikimin e asaj që di ose dyshon nga burime të jashtme, 
përmes kontrollit të informacioneve anonime të pranuara në mënyrë zyrtare.

Dëmi evident nga skandalet e kaluara të përgjimeve të komunikimit tregon për abuzime 
sistemike shumë më të sofistikuara. Prandaj është e dukshme që metodat e kontrollit që ka në 
dispozicion KMC janë kaq të kufizuara dhe joadekuate. 

ÇKA (NUK) KA NË DISPOZICION KOMISIONI PARLAMENTAR PËR NDJEKJEN E 
KOMUNIKIMEVE DHE KËSHLLI PËR MBIKËQYRJE CIVILE

TË DHËNA QË JANË NË DISPOZICION 
PËR QËLLIMIN E MBIKËQYRJES

KOMISIONI 
PARLAMENTAR

KËSHILLI PËR 
MBIKËQYRJE 
CIVILE

NGA OPERATORI

Regjistrime për kohën dhe datën e fillimit të 
masës për ndjekjen e komunikimeve X

Regjistrime për kohën dhe datën për 
përfundimin e masës për ndjekjen e 
komunikimeve

X

Regjistrime për konfirmimin e aktivizimit të 
masës së ndjekjes X

Regjistrime për numrin e përgjithshëm të 
konfirmimeve pozitive të dhëna në një periudhë 
të caktuar kohor

X

Të dhëna identifikuese për numrin, përdoruesin 
ose të dhëna tjera identifikuese

NGA AOT

Një urdhër anonim gjykate dhe një urdhër i 
përkohshëm anonim me shkrim X X

Regjistrime për numrin e urdhrit gjyqësor 
anonim X

Regjistrime për kohën e fillimit dhe 
përfundimit të zbatimit të masës për ndjekjen e 
komunikimeve

X

Regjistrime për numrin e përgjithshëm 
të masave të zbatuara për ndjekjen e 
komunikimeve, për një periudhë të caktuar 
kohore

X
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Të dhëna identifikuese për numrin, përdoruesin 
ose të dhëna tjera identifikuese

NGA ORGANE TJERA TË AUTORIZUARA

Një urdhër anonim gjykate dhe një urdhër i 
përkohshëm anonim me shkrim X X

Dokumentet që kanë të bëjnë me fillimin dhe 
përfundimin e zbatimit të masës për përgjimin e 
komunikimeve

X

Të dhëna identifikuese për numrin, përdoruesin 
ose të dhëna tjera identifikuese

Tabela 1: Të dhënat në dispozicion të Komisionit Parlamentar për Ndjekjen e Komunikimeve dhe Këshillit për 
Mbikëqyrje Civile për qëllimin e mbikëqyrjes mbi ndjekjen e komunikimeve67 

4.3. MANGËSI LIGJORE DHE INSTITUCIONALE QË PENGOJNË FUNKSIONIMIN 
E KËSHILLIT

Edhe pse buxheti për Këshillin e Mbikëqyrjes Civile u miratua, realisht administrata e Kuvendit 
këtë fond nuk ia dha Këshillit në dispozicion, për shkak të statusit të paqartë ligjor të organit 
(shpjegimi i cituar: “Këshilli nuk ka status të personit juridik”) dhe pamundësisë administrative 
për të pasur llogari bankare. U refuzuan edhe kërkesat e Këshillit drejtuar Kryetarit të Kuvendit 
për të marrë një nën-numër arkivor për qarkullim më të lehtë dhe më të sigurt administrativ të 
dokumenteve dhe shkresave, si në korrespondencën e brendshme ashtu edhe në atë të jashtme. 
Kjo tregon që KMC jo vetëm që ishte projektuar dobët, por nuk kishte dhe nuk mbeti asnjë pikë 
vullneti politik për të bërë të mundur që Këshilli të bëhet plotësisht funksional, madje edhe në 
fushëveprimin e tij më të ngushtë.

Në raportin vjetor KMC shënon se anëtarëve të Këshillit nuk u ishin dhënë certifikatat e 
sigurisë, siç parashihet me ligj, që do t›u mundësonte kryerjen e vizitave në terren dhe kontrollin e 
çdo informacioni të klasifikuar. Në nenin 37, Ligji parasheh që certifikatat e sigurisë të jepen jo më 
shumë se 30 ditë pas paraqitjes së kërkesës. Fakti që jo të gjithë anëtarëve të Këshillit u janë dhënë 
certifikatat e duhura të sigurisë, të nevojshme për të hyrë në shërbimet e inteligjencës dhe për të 
pasur qasje në të dhënat e tyre, pengon funksionimin e Këshillit edhe brenda fushëveprimit të tij 
anemik.

Këshilli për Mbikëqyrje Civile të shërbimeve të inteligjencës kishte një numër takimesh me 
palët përkatëse të interesit nga të gjitha nivelet e qeverisë. Anëtarët e Këshillit gjithashtu u takuan 
me përfaqësuesit përkatës parlamentarë ose qeveritarë që kanë të bëjnë me temën e mbikëqyrjes 
civile (ndonjëherë takimet ishin të lidhura me çështje të hapura ligjore dhe administrative që 
ndërlidheshin me punën e KMC-së). Këshilli u takua gjithashtu me përfaqësues të institucioneve 
dhe organizatave ndërkombëtare. Madje, DCAF ndihmoi dhe mbështeti anëtarët e Këshillit në 
aktivitetet për ndërtimin e kapaciteteve. Ata gjithmonë merrnin pjesë në këto aktivitete dhe 
gjithashtu kishin fjalën e tyre në ngjarjet ku ishin të ftuar. 

Sidoqoftë, përkundër të gjitha përpjekjeve për të mënjanuar vështirësitë që penguan 
funksionimin e këtij organi, në qershor të vitit 2020 Kryetarja dhe Zëvendës-kryetari jozyrtar dhanë 
dorëheqje, pak kohë para zgjedhjeve parlamentare.

67 Tabela fillimisht u botua në: Lembovska, M. 2020, Më shumë sesa (de)politizim: Roli i shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës 
në (ç)kapjen e shtetit, EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane, Shkup
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4.4. PËRZGJEDHJA E ANËTARËVE   

Këshilli përbëhet nga kryesuesi dhe gjashtë anëtarë, nga të cilët tre janë ekspertë dhe tre janë 
përfaqësues të organizatave joqeveritare në fushën e të drejtave dhe lirive të njeriut, sigurisë dhe 
mbrojtjes68. Paqartësia në ligj në lidhje me ekspertizën e kërkuar të anëtarëve të këshillit është një 
e metë themelore. Neni 48 i ligjit parasheh që anëtarët duhet të kenë së paku shtatë vite përvojë 
pune në sferën juridike, të telekomunikacionit dhe teknologjive të informacionit, ose pesë vjet 
përvojë pune me organizata joqeveritare në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, sigurisë dhe 
mbrojtjes. Nuk ka ndonjë definicion të qartë se çfarë niveli ekspertize kërkohet për funksionimin 
normal të Këshillit. Për shembull, një anëtar i përshtatshëm sipas kritereve që parasheh ligji, do të 
ishte një praktikant në çdo industri brenda sektorit privat. 

Për më tepër, mungesa e një ekspertize konkrete hipotetikisht mund të zvogëlojë kapacitetin 
e Këshillit për të kryer funksionin e tij të kontrollit. Prezenca minimale e ekspertëve nga fusha të 
ndryshme nuk mund të çojë në ekspertizë të theksuar në disa lëmi dhe mungesë të plotë ekspertize 
në lëmi tjera. Një paradoks tjetër është që Këshilli ka aq pak kompetenca, saqë edhe ekspertët më 
të mirë në këtë fushë do të pengohen të kryejnë çdo lloj mbikëqyrje thelbësore.

Procesi i përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillit u përball me sfida që nga fillimi. Procedura nuk 
ishte plotësisht transparente, pasi konkursi publik nuk u botua kurrë në internet69, duke rezultuar 
në një numër të vogël të kandidatëve, (vetëm 8 veta për 7 pozicione), prej të cilëve vetëm katër i 
plotësonin kriteret minimale. Me vullnetin e shumicës, dhe në kundërshtim me vullnetin e opozitës, 
Kuvendi zgjodhi kandidatët që plotësuan kërkesat ligjore për anëtarë, si dhe kryesuesen e Këshillit. 
Fatkeqësisht, konkursi i dytë u shpall edhe një herë, pa mbështetjen e duhur mediatike, siç i takon 
një organi për mbikëqyrje publike. Tre anëtarë të tjerë u zgjodhën në maj të vitit 2019. Nuk kishte 
asnjë konferencë shtypi ose kumtesë që njoftonte për këtë dhe mediat nuk informuan asgjë në 
lidhje me këtë vendim. 

Raporti i parë vjetor i Këshillit gjithashtu shënon se ka pasur një vakum shtesë në emërimin e 
anëtarëve të rinj të KMC. Në Raport përshkruhet edhe kronologjia e këtyre zhvillimeve. Në nëntor 
të vitit 2019, Kuvendi pranoi dorëheqjen e njërit prej anëtarëve të Këshillit. Muajin e ardhshëm 
Kuvendi mori vendim për shpalljen e konkursit të aplikimeve për anëtar të ri të Këshillit. Në ndërkohë 
shpallja rezultoi e mbyllur, ndërsa një vit më vonë akoma nuk ka asnjë vendim për anëtarin e ri të 
Këshillit. 

Në qershor të vitit 2020, kryesuesja e Këshillit dhe zëvendësi i saj dhanë dorëheqje nga Këshilli, 
pasi përkundër përpjekjeve të tyre për ta bërë këtë Këshill funksional, ata u përballën me pengesa të 
shumta dhe mungesë të vullnetit politik për të siguruar së paku kushtet themelore për këtë organ.

4.5. “MBIKËQYRJA CIVILE” PA CIVILË

Edhe pse ligji parasheh që selia e Këshillit të jetë brenda ndërtesës së Kuvendit, takimi fillestar 
dhe inaugurues i Këshillit u zhvillua në zyrat e Fondacionit Metamorphosis70. Më vonë Këshilli mori 
në shfrytëzim një zyrë në ndërtesën e Kuvendit. Mos-prezenca në opinion, si fizikisht ashtu edhe 
në hapësirën mediatike, mbetet një problem i madh. Këshilli kurrë nuk zhvilloi një konferencë 
për shtyp për të shënuar fillimin e punës së tij. Madje nuk ka as faqen e vet të internetit. Është i 
padukshëm edhe në mediat sociale. Pra, publiku i gjerë – në emër të të cilit u krijua Këshilli dhe të 
cilit ai i shërben me mandat ligjor – nuk është në dijeni të ekzistencës së tij. Numri i vogël i aplikimeve 
për t›u anëtarësuar në Këshill është pothuajse me siguri rezultat i mungesës së vetëdijësimit të 
opinionit publik për këtë mundësi. Kjo sigurisht që duket të jetë një situatë e përshtatshme për 
vetë-tregti dhe trajtim të paqartë të një çështjeje kaq të ndjeshme dhe me interes publik.

68 Neni 48 paragrafët 2 dhe 3 të Ligjit për ndjekjen e komunikimeve

69 Konkursi është botuar vetëm në Gazetën Zyrtare, por tani ajo jepet vetëm me pagesë

70 Për shkak se një nga ish anëtarët e saj ishte përfaqësues i Fondacionit Metamorfozis
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5. E ARDHMJA

Siç nxjerr në pah analiza e strukturës aktuale institucionale dhe ligjore, ka shumë mangësi 
sistemike që pengojnë mbikëqyrjen e duhur të shërbimeve të sigurisë. Kjo pjesë e raportit ofron 
një model të mbikëqyrjes demokratike për shërbimet e sigurisë kombëtare, në përputhje me 
standardet ndërkombëtare dhe evropiane71, të përshtatura në kontekstin maqedonas.

Në përgjithësi, në vendet demokratike ekzistojnë tri kategori kryesore të organeve 
parlamentare të mbikëqyrjes: 

A) Komisionet e përgjithshme parlamentare – në rastin tonë, Komisioni për Siguri dhe Mbrojtje;

B) Komisionet e specializuara parlamentare – në rastin tonë, Komisioni për Mbikëqyrjen e ASK 
dhe AZ. Rrallë ndodh të ketë komisione parlamentare të ngarkuara me aspekte specifike të 
mbikëqyrjes, siç është Komisioni ynë për Mbikëqyrjen e Ndjekjes së Komunikimeve;

C) Organe të specializuara joparlamentare – zakonisht komisione ose komisionerë (individë) të 
cilët kryejnë mbikëqyrje në mënyrë profesionale, kryesisht me orar të plotë pune. Përpjekja 
për të themeluar një Këshill për Mbikëqyrje Civile në Maqedoninë e Veriut nuk i përmbush 
kriteret e një organi të specializuar joparlamentar.

Për të trajtuar mangësitë e zbuluara brenda modelit aktual, siç është analizuar në këtë 
dokument, duhet të ndërmerren hapat në vijim:

5.1. DEBAT PUBLIK MBI MODELET E MBIKËQYRJES SË INTELIGJENCËS DHE 
HARTIMI I NJË LIGJI TË VEÇANTË PËR MBIKËQYRJE PARLAMENTARE 

“Reforma e shërbimeve të inteligjencës” nuk mundësoi një diskutim më thelbësor mbi modelet 
e mbikëqyrjes. Gjatë debateve mbi Ligjin për ndjekjen e komunikimeve, më shumë diskutohej 
për tema që lidhen me mbikëqyrjen. Sidoqoftë, kjo rezultoi me një sistem tepër kompleks dhe 
jofunksional mbikëqyrjeje. Gjatë debatit publik ekspertët i paraqitën mangësitë e modelit të 
propozuar të mbikëqyrjes, por këto argumente të ofruara nuk u morën parasysh nga partitë politike 
të të dyja palëve. Për më tepër, diskutimet rreth Ligjit të ri mbi Agjencinë e Sigurisë Kombëtare 
kryesisht u përqendruan te pavarësia e Agjencisë dhe përzgjedhja e personelit të saj. Pakoja e 
mbikëqyrjes përfundoi si një koleksion i dispozitave gjysmë-funksionale në ligje të ndryshme – një 
improvizim i dobët që nuk i përshtatej qëllimit të tij.

Për t’i korrigjuar këto mangësi nevojitet urgjentisht një ligj i veçantë për mbikëqyrje 
parlamentare. Ligji do të duhej të përcaktojë mandatin e organeve të mbikëqyrjes, përbërjen, 
metodat e punës dhe marrëdhëniet e tyre me shërbimet, si dhe marrëdhëniet me publikun. 

71 Studimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut mbi nenet 3, 5, 8 dhe 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; 
rekomandime, rezoluta, deklarata dhe raporte nga institucionet e Kombeve të Bashkuara, institucionet e Këshillit të Evropës 
(përfshirë Komisionin e Venecias, Asamblenë Parlamentare PACE dhe Komisionerin për të Drejtat e Njeriut) dhe Bashkimin 
Evropian. Më e rëndësishmja: Korpusi i praktikave të mira të KB mbi agjencitë e inteligjencës dhe mbikëqyrjes së tyre (UN 
2010a), raporti referues i Komisionit të Venecias për mbikëqyrjen demokratike të shërbimeve të sigurisë; Raporti i Agjencisë 
së të Drejtave Themelore mbi mbrojtjen e të drejtave themelore dhe mjetet juridike në BE
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5.2. RIKONCEPTIMI DHE FUQIZIMI I ORGANEVE PARLAMENTARE

Është e rëndësishme që mbikëqyrja parlamentare të fuqizohet sepse është forma më e 
lartë dhe më demokratike e mbikëqyrjes, pasi deputetët zgjidhen drejtpërdrejt nga qytetarët 
për t›u shërbyer atyre. Nga partitë politike të të gjitha ngjyrave pritet që të krijojnë parakushte 
që shërbimet e inteligjencës t›i shërbejnë shoqërisë në tërësi, e jo vetëm grupeve të caktuara nga 
shumica. Përfshirja e opozitës është një kundërpeshë e vlefshme ndaj pozicionit të qeverisë, siç 
është shembulli me përfshirjen e deputetëve të opozitës në procesin e përzgjedhjes së stafit të ASK. 
Gjithashtu, deputetët kanë kompetenca për ndryshime ligjore, të drejtë shfuqizimi kompetencash 
dhe kompetenca të caktuara lidhur me buxhetet72.

5.2.1. Komisioni për Siguri dhe Mbrojtje duhet të jetë më aktiv në sigurimin e 
mbikëqyrjes së përgjithshme të sektorit të sigurisë dhe politikave të sigurisë  

Komisioni për Siguri dhe Mbrojtje është pjesë e sistematizimit të komisioneve të përgjithshme të 
mbikëqyrjes parlamentare, që trajton çështje të shumta të sigurisë përtej inteligjencës. Komisionet 
e tilla mund të “sigurojnë vetëm mbikëqyrje sipërfaqësore të shërbimeve të inteligjencës”73. 
Prandaj, nuk duhet të pritet që KMC të kryejë një mbikëqyrje më thelbësore; kjo është një detyrë 
për komisionet e specializuara. Por, ky Komision duhet të kryejë mbikëqyrje gjithëpërfshirëse 
të sektorit të sigurisë në tërësi, përfshirë shërbimet e inteligjencës. Komisioni duhet të vazhdojë 
të diskutojë projektligjin, por edhe dokumentet strategjike që lidhen me sektorin e sigurisë (si 
Strategjinë e Sigurisë Kombëtare, Strategjinë Kombëtare për Mbrojtje, Strategjinë Kombëtare 
për Luftë Kundër Terrorizmit, Rezolutën për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm lidhur 
me Politikat e Migracionit etj.). Miratimi i dokumenteve dhe vendimeve të Qeverisë nuk duhet të 
jetë vetëm një formalitet, por një mundësi për të rishikuar, ndryshuar dhe përmirësuar politikat 
përkatëse. Duke e pasur parasysh shumëllojshmërinë e temave  të cilat i trajton Komisioni, ai 
duhet të ketë në dispozicion staf profesional dhe me kontratë të përhershme pune, që të mund të 
kontribuojnë përtej përgjegjësive administrative.

5.2.2. Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Shërbimeve të Inteligjencës dhe 
Sigurisë

Ekzistimi i një komisioni të specializuar për mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës është 
praktikë e zakonshme në vendet anëtare të BE-së, megjithëse jo rregull i përgjithshëm. Studimet 
kanë konstatuar nevojën “për një komision të vetëm, përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha agjencive 
dhe funksioneve të inteligjencës, sepse kjo ndihmon për të siguruar mbikëqyrje të vazhdueshme, 
duke shmangur rrezikun që çështje të caktuara të mbesin pezull në mes kompetencave të dy ose 
më shumë komisioneve74. Siç tregon analiza jonë, ekzistimi i dy komisioneve të specializuara në 
Maqedoninë e Veriut ka qenë nën nivelin optimal të funksionimit, duke lënë zbrazëtira dhe përplasje 
apo mbivendosje të përgjegjësive dhe personelit që merret me këto çështje.

Komisioni aktual për Mbikëqyrjen e Punës së Agjencisë së Sigurisë Kombëtare dhe Agjencisë 
së Zbulimit duhet të zgjerohet për të mbikëqyrur gjithashtu shërbimin e inteligjencës ushtarake. 
Për momentin, shërbimi i inteligjencës ushtarake është subjekt mbikëqyrjeje vetëm në segmentin 
e përgjimit të komunikimeve nga Komisioni i specializuar që mbikëqyr përgjimin e komunikimeve.

Një ligj i ri mbi mbikëqyrjen parlamentare duhet të përcaktojë mandatin, kompetencat dhe 
aspektet e tjera të mbikëqyrjes parlamentare. Bazuar në hulumtimin dhe analizën e modelit aktual 

72 Uills, A., Vermjulen, M., Born, H., Shajnin, M. dhe Vajbuh, M. “Mbikëqyrja parlamentare e shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës 
në Bashkimin Evropian – Studim”, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme, Parlamenti Evropian, Bruksel, 2011. 
Teksti i plotë në linkun në vazhdim: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453207/IPOL-
LIBE_ET(2011)453207_EN.pdf 

73 Po aty.

74 Po aty.
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të mbikëqyrjes parlamentare dhe praktikave më të mira krahasuese, ne propozojmë krijimin e një 
komisioni parlamentar sipas parametrave të mëposhtëm:

Përbërja: 

 � 9 anëtarë dhe 9 zëvendës;

 � Kryesuesi të jetë nga radhët e opozitës (siç është rasti tani), e po ashtu ajo të ketë 
shumicën;75 

 � Emërimet të bëhen nga partitë politike, duke pas parasysh historikun dhe proviniencën 
politike të deputetëve; 

 � Certifikatë sigurie të nivelit më të lartë.

Mandati: 

 � Të mbikëqyrë politikat, administrimin, menaxhimin, buxhetin dhe legjitimitetin e 
aktiviteteve të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, Agjencisë së Zbulimit dhe njësisë së 
inteligjencës ushtarake brenda Ministrisë së Mbrojtjes;

 � Të këshillojë lidhur me projektligjet;

 � Të japë rekomandime shërbimeve.

Instrumentet/Kompetencat: 

 � Të rishikojë programet vjetore, planet vjetore, draft-buxhetet, rialokimet;

 � Të shqyrtojë raporte të operacioneve të përfunduara;

 � Të bëjë vizita në terren;

 � Të formojë grupe pune – rregulla dhe procedura të qarta për mënyrën e funksionimit të 
grupit të punës;

 � Të kërkojë nga drejtorët përgjigje përkatëse për pyetjet e parashtruara;

 � Të bashkëpunojë me organe të pavarura për mbikëqyrje, të shqyrtojë raportet e tyre;

 � Të mbajë numrin minimal të mbledhjeve, të parapara me ligj për periudhë të caktuar;

 � Të publikojë raporte (të redaktuara) për mbikëqyrjen e kryer.

Infrastruktura institucionale: 

 � Hapësirë e sigurt për trajtimin dhe shqyrtimin e materialeve të klasifikuara;

 � Staf ndihmës – kontratë të përhershme pune, të paktën 5 persona, të proviniencave të 
ndryshme; jo vetëm përgjegjësi administrative. Për dallim nga stafi tjetër parlamentar, ky 
staf duhet të marrë stimuj financiar shtesë. 

Transparenca:

 � ë publikojë një raport vjetor të detajuar të aktiviteteve të tij, përfshirë informacionet mbi 
rekomandimet e dhëna për shërbimet, dhe në të qasje do të ketë i gjithë opinioni publik;

75 Për momentin, kryesuesi është nga radhët e opozitës, por shumica i takon partive në pushtet. Në të njëjtën kohë, opozita mban 
shumicën dhe kryeson Komisionin për Ndjekjen e Komunikimeve.
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 � Do të mbajë konferenca për shtyp pas përfundimit të aktiviteteve mbikëqyrëse.

5.2.3. Mësimet e nxjerra nga përpjekja e krijimit të Këshillit për Mbikëqyrje  
Civile duhet të përdoren për krijimin e një organi funksional të mbikëqyrjes

Këshilli për Mbikëqyrje Civile duhet të shihet vetëm si një mësim. Ai tregoi që mbikëqyrja e 
pavarur funksionale kërkon shumë më tepër sesa angazhim retorik dhe gatishmëri për të angazhuar 
OJQ-të që zakonisht janë kritike. Përkundrazi, ai kërkon infrastrukturë thelbësore institucionale, 
mandat të fortë dhe legjislacion të qartë. Këshilli kërkon një rikonceptim dhe rifillim.

5.2.4. Krijimi i një organi të pavarur special mbikëqyrës joparlamentar

Analiza e aktiviteteve të komisioneve parlamentare ka treguar se komisionet tona nuk janë 
imune ndaj mangësive të detektuara nga ekspertët kryesorë dhe organet ndërkombëtare që e 
vlerësojnë mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës: 

 � Favorizimi i interesave politike partiake bien në kundërshtim me nevojat për mbikëqyrje 
efektive dhe të pavarur. Kjo vlerësohet të jetë veçanërisht problematike në vendet ku 
shërbimet e sigurisë akoma përdoren dhe llogariten si instrumente të partisë/figurave 
politike në pushtet. Harmonizimi me kornizën ligjore nuk është mbikëqyrje që u përshtatet 
politikave partiake. Madje edhe kompromiset politike në komisione të tilla mund të 
dëmtojë mbrojtjen efektive të të drejtave të njeriut76;

 � Jostabiliteti i politikës parlamentare dhe rreziqet e rrjedhjes së informacionit për përfitime 
politike ose përfitime tjera;

 � Për shkak të angazhimeve të shumta të deputetëve, mungesa e vazhdimësisë mund të 
dëmtojë cilësinë dhe kontinuitetin e mbikëqyrjes demokratike.

 � Rrezik në rritje paraqet mundësia që agjencitë të shfrytëzojnë mungesën e njohurive të 
mbikëqyrësve të shërbimeve, për të fshehur çështje të caktuara.77

Për këto arsye, gjithnjë e më shumë preferohen organe mbikëqyrëse joparlamentare. Ato 
madje janë vlerësuar si “thelbësore për rritjen e efikasitetit të mbikëqyrjes dhe përmirësimin 
e mbrojtjes së të drejtave të njeriut”78 dhe “më të përshtatshmet për të kryer mbikëqyrje të 
hollësishme të ligjshmërisë së veprimtarisë së shërbimit të sigurisë në baza ditore”79. Për më tepër, 
llogaritet se “ky lloj vëzhgimi merr jashtëzakonisht shumë kohë, është shumë i specializuar dhe 
kërkon shumë resurse”, kështu që “disa shtete të Këshillit të Evropës kanë vendosur të plotësojnë 
mbikëqyrjen parlamentare me një vëzhgim më të detajuar, me kohë të plotë të aktiviteteve 
operacionale dhe veçanërisht përdorimin dhe administrimin e të dhënave personale”80. Ato janë 
organe të përhershme dhe të pavarura që mund të krijohen krahas funksionimit të komisioneve 
parlamentare të mbikëqyrjes. Ato mund të emërohen nga Kuvendi ose nga pushteti ekzekutiv, por 
me ligj kanë buxhetet e tyre dhe pavarësinë operacionale e vendimmarrëse. Këto janë disa nga 
përparësitë e tyre:

 � Ato janë organe profesionale anëtarët e të cilëve kanë shumë njohuri për çështjet e 
inteligjencës dhe sigurisë. Zakonisht, kërkohet përfshirja e anëtarëve të shquar dhe 

76 Mbikëqyrje demokratike dhe efektive e shërbimeve të sigurisë kombëtare, Këshilli i Evropës, maj 2015. Teksti i plotë në linkun 
në vazhdim: https://rm.coe.int/1680487770 

77 Uills, A., Vermjulen, M., Born, H., Shajnin, M. dhe Vajbuh, M. “Mbikëqyrja parlamentare e agjencive të sigurisë dhe inteligjencës 
në Bashkimin Evropian – Studim”, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme, Parlamenti Evropian, Bruksel, 2011.

78 Mbikëqyrje demokratike dhe efektive e shërbimeve të sigurisë kombëtare, Këshilli i Evropës, maj 2015

79 Po aty.

80 Po aty.
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juristë me përvojë, si ish-gjykatës, ish-prokurorë, avokatë të specializuar në fusha të 
ngjashme, etj;

 � Angazhimi me orar të plotë mundëson mbikëqyrje më të plotë;

 � Mandati më i gjatë u mundëson anëtarëve që me kalimin e kohës të zhvillojnë 
ekspertizën e tyre në mënyrë plotësuese;

 � Stabiliteti dhe vazhdimësia – mandati i tyre nuk varet nga ndryshimet në qeveri dhe nga 
përbërja parlamentare. Ndryshe nga organet parlamentare, ato nuk shpërndahen para 
cikleve zgjedhore;81

Organi i pavarur profesional për mbikëqyrje në Maqedoninë e Veriut duhet të projektohet në 
mënyrën vijuese:

Përbërja:3-5 anëtarë, përfshirë një kryetar të emëruar nga Kuvendi me konkurs publik. 
Kritere të rrepta të përcaktuara me ligj: të paktën 15 vjet përvojë në çështje që lidhen me sigurinë 
kombëtare, profesionistë me përvojë të gjatë juridike, profesionistë me përvojë të gjatë në sferën 
e të drejtave të njeriut. Mandat 6 vjeçar; certifikatë sigurie e nivelit më të lartë.

Mbështetur nga  Sekretariati i Përhershëm (15-20 persona) me staf profesional (punonjës) 
që mbulojnë aspekte të ndryshme (financat, mbledhjen e të dhënave sekrete, etj.). Stafi të 
udhëhiqet nga një Sekretar i Përhershëm i cili ruan kujtesën institucionale + organizon punën 
e stafit. Mund të bëjë punësime ad hoc të ekspertëve për detyra specifike dhe të verifikuara 
paraprakisht. Sekretariati i Përhershëm duhet me ligj të ketë në dispozicion buxhet, e jo të 
mbështetet në infuzione financiare diskrete nga Kuvendi.

Mandati: Një analizë e Këshillit të Evropës ka konstatuar se shumica e komisioneve 
parlamentare të mbikëqyrjes përqendrohen në një sërë çështjesh, përfshirë politikat, financat 
dhe administrimin e shërbimeve, si dhe disa aspekte të operacioneve të përfunduara.

Kontrollon aktivitetet dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, Agjencisë 
së Zbulimit, Inteligjencës Ushtarake dhe (ndoshta) Qendrës për Koordinimin e Shërbimeve të 
Inteligjencës. Kontrolli i:

 � ligjshmërisë – respektimi i ligjeve dhe rregulloreve në fuqi;

 � kontrollit posteriori të metodave sekrete të mbledhjes së të dhënave, përfshirë këtu 
përgjimin e komunikimeve (kontrollin e autorizimeve, procesin e mbledhjes dhe 
përdorimin e të dhënave);

 � efektivitetit – analizë e operacioneve të përfunduara;

 � koordinimit – harmonizimin reciprok të aktiviteteve të shërbimeve në fjalë;

 � si dhe të trajtojë ankesat individuale të qytetarëve.

Të veprojë me vetiniciativë, me kërkesë të Kuvendit ose në bazë të ankesave të parashtruara.

Instrumente: Qasje në të gjitha dokumentet dhe hapësirat; mund të thërrasë Drejtorin ose 
punonjësit për t›iu përgjigjur pyetjeve. Drejtori dhe punonjësit mbajnë përgjegjësi ligjore nëse e 
refuzojnë bashkëpunimin 

81 Po aty.
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5.2.5. Fuqizimi i punës së organeve të pavarura të mbikëqyrjes dhe raportet e 
tyre me Kuvendin

Ligji tashmë përcakton që organet e pavarura të mbikëqyrjes kanë detyra specifike për të 
mbikëqyrur inteligjencën, veçanërisht Agjencinë e Sigurisë Kombëtare. Ato përfshijnë: Entin 
Shtetëror të Revizionit, Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Drejtorinë për Sigurinë 
e Informacioneve të Klasifikuara dhe Avokatin e Popullit. Të gjithë ata kanë potencial për të 
dhënë një kontribut të rëndësishëm në sigurimin e llogaridhënies së shërbimeve të sigurisë dhe 
inteligjencës. Gjithashtu, të gjithë ata kanë një lidhje të ngushtë me Kuvendin, pasi drejtorët e tyre 
ose figurat e tjera të larta emërohen që të gjithë nga Kuvendi. Për më tepër, të paktën një herë në 
vit, ata i raportojnë Kuvendit. Këto marrëdhënie duhet të forcohen edhe më tutje, dhe në të njëjtën 
kohë, Kuvendi duhet të sigurojë që këto organe të kenë resurset e duhura kadrovike, teknike dhe 
financiare.
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https://sobranie.mk/-ns_article-committee-on-oversight-of-the-implementation-of-the-special-investiga-
tion-measure-interception-of-th.nspx

https://sobranie.mk/ëorking-bodies-2016-2020-en-ns_article-committee-for-supervising-the-ëork-of-the-
security-16-20-en.nspx

https://sobranie.mk/ëorking-bodies-2016-2020-en-ns_article-committee-on-defence-and-securi-
ty-16-20-en.nspx
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