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DEKRET

KTHIMIN E LIGJIT NR. 18112014 "PER DISA NDRYSHIME DHE
SHTESA NE LIGJIN NR. 9665, DATE 18.12.2006, "PER HUAMARRJEN
SHTETERORE, BORXHIN SHTETEROR DHE GARANCITE
SHTETERORE TE HUAS NE R E P U B L I ~ NE SHQIPERISE"
Ne mbeshtetje te nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 te Kushtetutes,

Dekretoj
Kthimin p& rishqyrtim ne Kuvend te ligjit nr. 18 1/2014 "Per disa ndryshime dhe
shtesa ne ligjin nr. 9665, date 18.12.2006, "Per huamarrjen shteterore, borxhin
shteteror dhe garancite shteterore te huas ne Republiken e Shqip&ise9'.

Nr. Dekretit 8899
Tirane, me 16.01.2015

Arsyet e kthimit te ligjit nr. 18112014 'Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9665,
date 18.12.2006, "Per huamarrjen shteterore, borxhin shteteror dhe garancite shteterore te
huas ne Republiken e Shqiperise"
Te nderuar deputete,

Ne seancen plenare te dates 24 Dhjetor 2014, Kuvendi i Shqiperise ka miratuar ligjin
nr. 18112014 ' P b disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr. 9665, date 18.12.2006, "Per huamarrjen
shteterore, bomhin shteteror dhe garancite shteterore te huas nC Republiken e Shqiperise". Ky
ligj eshte paraqitur per shpallje me date 29 dhjetor 2014.
Keshilli i Ministrave ne relacionin e projektligjit ne fjale ka vleresuar se permes ndryshimeve te
propozuara ne ligjin nr. 9665, date 18.12.2006, synohet: (i)te permiresohet kuadri lidor i
huarnarrjes shteterore, duke e harrnonizuar kete veprimtari me praktikat me te mira t&tregjeve
nderkombetare te parase; (ii) te permiresohet qartesia ligjore ne standardet e kerkuara nga tregjet
nderkombetare me qellim qe shtetit shqiptar t'i jepet nje qasje ne tregjet nderkombetare tC
parase, duke synuar ne uljen e kostos se huamarrjes shteterore; (iii) te qartesohen procedurat, si
ne rastin e huamarrjes nqermjet instrumenteve te se drejtes private, ashtu edhe nC rastin kur kjo
realizohet ndermjet dy subjekteve sovrane.
Referuar Relacionit te Projekt-ligjit perrnes ketyre ndryshimeve lehtesohet veprimtaria e
ekzekutivit pa cenuar te drejtat e Kuvendit te Shqiperise, duke pretenduar se garantohet ne kete
menyre edhe zbatimi i parimit kushtetues te ndarjes dhe balancimit tC pushteteve.
Permes ketij ligji, duke realizuar edhe nje interpretim te neneve 156 dhe 159 te Kushtetutes eshte
autorizuar ne menyre absolute Ministri i Financave n t manjen e borxhit te huaj dhe tC
brendshem.
Duke bere nje interpretim te neneve 121 dhe 156 te Kushtetutes eshte bere ndarja e
marreveshjeve te huave shteterore ne marreveshje nderkombetare me subjekte private dhe
shtetelorganizata nderkombetare.
~ s h t ezgjeruar qellimi per marrjen e borxhit, duke phfshire edhe mbulimin e projekteve te
miratuara nga Kuvendi per pushtetin vendor apo subjekte te tjera.
~ s h t ndryshuar
e
procedura e perzgjedhjes se subjekteve private kreditore, nga ajo 'me prokurim
publik' ne ate 'me vendim te Keshillit te Ministrave '. Gjithashtu, eshte parashikuar perjashtimi
nga procedurat e prokurimit publik edhe te perzgjedhjes se keshilltareve, agjenteve fiskale dhe
ndermjetesve te bomhit shtetaor.
Ne bindje te Kushtetutes se Shqiperist dhe ne ushtrim te se drejtes te parashikuar ne piken 1 te
nenit 85 te Kushtetutes kam vleresuar se ky ligj i duhet kthyer p& rishqyrtim Kuvendit
mbeshtetur ne arsyet dhe argumentet e meposhtme.
Permes ketij ligj Keshilli i Ministrave pretendon se synohet te permiresohet
Se Pari:
kuadri ligjor i huamarrjes shteterore, duke e harmonizuar kW&veprimtari me praktikat me te mira
te tregjeve nderkombetare tC parase dhe me qellim uljen e kostos se huamarrjes shteterore.
Gjithashtu, pretendohet tC saktesohen garancite ligjore persa i perket ligjit te zbatueshem apo
menyres se zgjidhjes se mosmarreveshjeve me palet e treta ne kuader te marreveshjes s t borxhit
si dhe te perqaset ligji p b huamanjen shteterore me dispozitat e Kushtetutes, ku Ministri i
Financave te jete fleksibel ne marrjen e bomhit referuar kufirit tC borxhit te miratuar nga ana e
Kuvendit.

NC kuptim te nenit 156 te Kushtetutes, Shteti mund te marre e te garantoje hua dhe kredi
financiare nga subjekte te ndryshrne brenda dhe jashte vendit, duke p&fshire ketu edhe Shtetet
apo organizatat nderkombetare dhe ne gdo rast Shteti mbetet i detyruar persa ka rene dakord ne
marreveshjen e realizuar. Por, Kushtetuta ka bere te qartl; se borxhi qoftl; i brendshem apo i
huaj do te merret kur te autorizohet me l i d nga Kuvendi.
Ligji nr. 9665, date 18.12.2006 "Per huamarrjen shteterore, borxhin shteteror dhe garancite
shteterore te huas ne Republiken e Shqip&ise" ka si objekt rregullimin e emetimit dhe
menaxhimit te huarnanjes shteterore, te borxhit shteteror dhe te garancive shteterore te huas. Ne
nenin 7 te ketij ligji eshte percaktuar qarte qellimi i marrjes se borxhit nga Keshilli i Ministrave
permes Ministrit te Financave.
Ndersa, referuar nenit 159 tC Kushtetutes, ligji nr. 9936, date 26.06.2008 "Per menaxhimin e
Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise" ka si objekt tC rregulloje sistemin buxhetor ne
Republiken e Shqiperise, strukturen, parimet dhe bazat e procesit buxhetor, marredheniet
financiare nderqeveritare dhe pergjegjesite p k zbatimin e legjislacionit, ku ne nenin 57 te ketij
ligji percaktohet 'Autoriteti per te marre hua' qe eshte Keshilli i Ministrave dhe Ministri i
Financave dhe ne nenin 58 te tij percaktohen 'Kufijte e borxhit publik'.
L i ' i nr. 181/2014, i cili ndryshon ligjin ekzistues nr. 9665/2006 nuk arrin teparaqese qarte se
cilat standarte perkatese tE tregjeve nderkornbetare nb menaxhimin e huas shteterore po
adreson dhe sesi keto standarte do te zbatohen ne kontekstin e tregut shqiptar. Kjo eshte vene
ne dukje edhe nga Komisioni i Ceshtjeve Ligjore, Administrates Publike dhe te Drejtave te
Njeriut nC Raportin ne lidhje me projekt-ligjin. Ne asnje rast nuk eshte b b e perqasja me shtete te
tjera te BE-se apo me organizata nderkombetare qe operojne ne kCte fushe.
Duket se qellimi i vetem ka qene t'i jepet sa me teper fleksibilitet Ministrit te Financave ne
marrjen e borxhit, ne perzgjedhjen e subjekteve kreditore private, ne perzgjedhjen e
keshilltareve, agjenteve fiskale dhe ndermjetesve ti5 borxhit shteteror, duke shrnangur procedurat
e prokurimit te cilat jane te referuara ne ligjin nr. 964312006 "PP Prokurimin Publik", i
ndryshuar.
Se Dvti: Problemi qe ngrihet ne nivel kushtetues ka lidhje me interpretimin e nenit 156 te
Kushtetutes dhe problemin qe ka Ministri i Financave ne detyrimin e ratifikimit ne Parlament t&
'marreveshievenderkombetare ' me subjekte private.
Propozuesit e ligjit pretendojne se 'Autorizimi qe organet e ekzekutivit duhet te marrin ne kuptim
te neneve 156 dhe 159 te Kushtetutes, realizohen nepermjet rregullimeve ligjore, perkatesisht, ne
legjislacionin per menaxhimin e sistemit buxhetor dhe ne ndryshimet e propozuara ne kEte ligj '.
Pra, propozuesit e ligjit kane ezauruar detyrimin kushtetuese te autorizimit nga ana e Kuvendit
per Ministrin e Financave ne marrjen e borxhit me faktin se 'kufiri i borxhit' vendoset n&ligjin
per buxhetin qe miratohet gdo vit. Dhe i vetrni problem te cilin shohin se duhet te rregullohet
permes ligjit eshte rregullimi i rasteve kur borxhi merret nga subjekte private te huaja.
Ne fakt, neni 156 i Kushtetutes nuk mund te lexohet kaq perciptazi. ~ s h t e vertete qe ligji
nr.9936, date 26.06.2008 "Pb menaxhimin e Sistemit Buxhetor n t Republiken e Shqiperise" ka
percaktuar Autoritetin per marrjen e borxhit dhe kufirin e borxhit, por kjo ama nuk do te thote se
togfjaleshi 'kur autorizohet me liai' ka patur si qellim tC referoje ne ligjin e buxhetit n&te cilin
vendoset edhe kufiri i borxhit. Propozuesit e ligjit flasin per parimin e balances dhe ndarjes sC
pushteteve mes legjislativit dhe ekzekutivit, por nga ana tjet& referuar menyres se si e
interpretojne nenin 156 tC Kushtetutes, duket se Kuvendi ka bere nje delegim absolut te tagrave
te tij ne lidhje me autorizimin p& te marre b o d . Ligji p k buxhetin percakton kufirin sa do te
merret borxh, por nuk tregon kushtet dhe menyrat ne te cilat do te merret borxh. Po te ishte kaq
e thjeshte sa arrihet te percillet nga ana e propozuesve t t ligjit, atehere togfjaleshi

autorizohet me liai' do te ishte zevendesuar me togfjaleshin 'kur autorizohet me liai, referuar
buxhetit te shtetit'. Neni 156 i Kushtetutes kur flet p k autorizimin me ligj, nuk i referohet vetem
kufirit sasior te vendosur ne buxhetin e miratuar nga Kuvendi, por ka parasysh edhe kushtet dhe
menyrat e marrjes se borxhit qofte te brendshem apo te jashtem.
Rezulton, qe Kuvendi ne asnje rast nuk ka vendosur kushte te pergjithshme te cilave do t'i
referohet Ministri i Financave ne marrjen e borxhit. As ndryshimet ligjore nuk e kane
permbushur nje gje te tille.
Propozuesit e ligjit dhe Komisionet perkatese kane verejtur se problemi qendron ne lidhje me
monitorimin/kontrollin ad hoc nga ana e Kuvendit ne lidhje me marrjen e borxhit te jashtem nga
subjekte private, ne kushtet e mungeses se kritereve ligjore per negocimin dhe marrjen e borxhit.

Ne fakt eshte e gabuar ndarja e borxhit te brendshem nga ai i jashtem, apo borxhi nga
Shtetelorganizata nderkombetare apo subjekte private te huaja. Kuvendi e ushtron pushtetin e tij
qe ne momentin qe autorizon marrjen e borxhit, duke percaktuar qarte edhe kushtet dhe menyrat
e marrjes te atij borxhi. Diskutimi nese duhet ratifikuar apo jo me vont nC Parlament referuar
nenit 121 te Kushtetutes, ky eshte nje diskutim tjetkk, i cili vjen me pas n&kohe. Autorizimi i
kerkuar nga ligji nuk ka lidhje me ratifikimin e njC marreveshje me nje subjekt te huaj huadhenes
qofte ky publik apo privat.
Edhe propozuesit e ligjit kane pranuar se mungojne rregullime ligjore p b negocimin dhe m q ' e n
e borxhit, por me pas kane ngaterruar autorizimin qe kerkohet nga 156 me ratifikimin qe
kerkohet nga 12111lq e Kushtetutes. Veq te tjerash, Komisioni i Ekonomise ne Raportin e tij ka
sqaruar se pavaresisht miratimit paraprak te kufirit te bomhit ne rastin e miratimit te buxhetit,
duhet te behet pjese e ligjit te buxhetit edhe shurna e shpenzimeve p& interesa.
Pra, eshte e qarte qe ne praktiken aktuale dhe me rregullimet ligjore te bera, jo vetem qe Kuvendi
nuk ka percaktuar ne menyre te plote kufirin sasior, duke pershire edhe shumen e shpenzimeve
p& interesa, por as nuk ka miratuar paraprakisht me ligj kushtet dhe menyren e marrjes sC
borxhit dhe dhenies se garancive.
Ne permbushje te detyrimit Kushtetues, qe bomhi duhet te autorizohet me ligj, do te ishte e
nevojshrne qe kjo te behej rast pas rasti, apo ne ligjin ne shqyrtim te vendoseshin rregullime
ligjore te qarta, te cilat tregojne kushtet dhe menyrat e marrjes se borxhit, duke perfshire
momentin e kerkimit ,negocimit dhe deri ne lidhjen dhe ekzekutimin e kontrates.
Jam plotesisht dakord, qe detyrim kushtetues eshte qC borxhi te merret me nje kosto sa me te
ulet, por kjo nuk do te thote qe pushtetin qe ka parlamenti p b te autorizuar marrjen e borxhit dhe
per te vendosur ne lidhje kushtet dhe menyrat e marrjes se borxhit t'ia delegoje ne menyre
absolute qeverise dhe te mjaftohet me raportimin qe ben Ministri i Financave nje here ne 4 muaj
ne Komisionin e Ekonomise.
Vleresoj se ne em& te fleksibilitetit te Ministrit te Financave dhe tC uljes se kostos sC borxhit nuk
mund te cenohet parimi i ndarjes dhe balancimit tC pushteteve dhe as te cenohen dispozitat
kushtetuese te cilat kane percaktuar qarte se kufiri, kushtet dhe marries se borxhit te brendshem
auo te jashtem do te vendosen vetem nna Kuvendi. Pra, ne rastin konkret te ndryshimeve ligjore,
jo vetem nuk ekziston nje perqasje me standartet nderkombetare sig pretendohet, por eshte
prekur ne menyre te qarte pushteti i Kuvendit i njohur ne Kushtetute.
Se Treti: Ne kuptim te Kushtetutes, borxhi shteteror duhet ti5 trajtohet nC menyre transparente
persa kohe behet fjale per Financa Publike. Verej se dispozitat ne ligjin 18112014 nuk e ofiojne
dicka te tille dhe per me teper bejne te qarte nje pushtet te pakufizuar dhe aspak transparent te
ekzekutivit ne procesin e marrjes s t borxhit.

Ne nenin 6 te ligjit nr. 18112014, Cshte parashikuar ndryshim ne nenin 26 te ligjit ekzistues, ku
percaktohet se ne rastin e borxhit tC brendshem dhe te jashtem, Ministri i Financave duhet te
permbushe kushtet e percaktuara ne ligjin e buxhetit. Ne fakt ligji i buxhetit percakton kufirin e
borxhit dhe nuk permban kushte specifike dhe menyrat e negocimit dhe marrjes se borxhit, kjo
eshte pranuar edhe nga vete propozuesit ne Relacionin e projekt-ligjit. Per t'i sherbyer qellimit te
ligjit, duhej te ishin percaktuar qarte linjat kryesore mbi bazen e te cilave Ministri i Financave
kerkon, negocion apo lidh marreveshjet e borxhit.
Neni 6 percakton se nC rast te kalimit te kufirit tC bomhit duhet te merret miratimi paraprakisht
ne Parlament. Por nga ana tjeter neni 4 i ligjit percakton se: 'Tejkalimi i kujizimeve, te
percaktuara ne nenin 9 te ketij ligji, nuk mund te cenojepalet e tretapuadhenesit ose mbajtesit e
titujve te shtetit, si dhe personat, ne favor te te cileve shteti ku dhene garanci shteterore) dhe ne
asnje rast nuk sjell si pasoje pavlefshmerine e marreveshjeve perkatese te huamarrjes apo
leshimit te garancive shteterore '.
Pra duket qarte, se ekzistojne raste qe Ministri i Financave do te marre borxh edhe duke
kapercyer kufirin sasior te vendosur nga Kuvendi dhe ne keto raste marreveshjet me palet e treta
do te jene plotesisht tC vlefshme, duke e venC ne kCt& menye R.SH-s& para detyrimeve
financiare te pakontestueshrne. Ne kete rast kontrolli post mmeveshje nga ana e Kuvendit do te
ishte formal, pasi borxhi ishte marre edhe ne kushtet qe ne rast te kapercimit t&kufirit sasior
duhej marre miratim paraprak nga Kuvendi. Pra serish, duket nje pushtet pa kufi i Ministrit te
Financave i cili eshte tashme absolut karshi pushtetit tC Kuvendit qe autorizon manjen e borxhit
referuar nenit 156 te Kushtetutes.
Ne nenin 6 te ligjit 18112014 ashtu edhe ne te tjera, ligji referon ne instrumentet financiare
permes te cileve do te realizohet huamanja nga Ministri i Financave. Nuk ekziston asnje
perkufizim i instrumenteve financiare qe do perdoren nga Ministri i Financave, gje qe ve ne
dyshim edhe procesin e marrjes se borxhit, i cili pretendohet te realizohet pa u autorizuar dhe
miratuar nga ana e Kuvendit. Ky shqetesim eshte percjelle edhe nga ana e Komisionit te Ligjeve
ne Raportin e tij, te cilet i kane kujtuar Keshillit te Ministrave se ligji duhet te jete i qarte dhe i
kuptueshem nga te gjithe ne menyre qe neser te mos krijoje mundesi per keqinterpretime.
Ndryshime te tjera, te cilat vent! n& dyshim transparencen e ketij procesi dhe tregojne p&
pushtetin diskrecionar te ekzekutivit jane edhe ne drejtim te perzgjedhjes se subjektit privat
kreditor, te keshilltareve, agjenteve fiskale dhe ndermjetesve te borxhit shteteror.
Ne radhe te pare nuk behet nje perkufizim i keshilltareve apo ndermjetesve te borxhit shteteror
dhe as percaktohen ne ligj kompetencat e tyre, ashtu sig jane t&percaktuara per agjentet fiskale
ne nenin 3 11para2 i ligjit ekzistues.
Ne radhe te dvte , permes nenit 10 t t ligjit eshte ndryshuar paragrafi i pare i ligjit ekzistues ne
lidhje me perzgjedhjen e keshilltareve, agjenteve fiskale dhe ndermjetesve te marrjes se borxhit,
duke i perjashtuar nga rregullat e prokurimit publik referuar nenit 719 te ligjit nr. 964312006 "Per
Prokurimin Publik", i ndryshuar. Relacioni i projekt ligjit e justifikon njC rregullim te till&
refemar nenit 71g, gje e cila nuk eshte e percaktuar ne menyre te qarte dhe nuk duket te jete rasti.
Ne keto kushte, perjashtimi duhej te ishte bere ne ligjin 964312006, i ndryshuar.
Ne radhe te trete, permes nenit 6 percaktohet perzgjedhja me VKM e subjekteve private
kreditore te huaja apo vendase. Ne asnje rast, neni 71q nuk i ka perjashtuar keto raste nga zbatimi
i procedurave te prokurimit publik.

Per t'i sherbyer shpejtesise se procedurave ne kredimarrje, propozuesit mund te benin
pqashtimet ne menyre te qarte ne ligjin nr. 964312006 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, ne
nenin 7 duke percaktuar qarte rastet, duke u zbatuar ne kete menyre parimi i ' l a specialis ', gje e
cila eshte kerkuar edhe nga Komisioni i Ligjeve. Por, ne gdo rast per t'i sherbyer transparences
ne manjen e borxhit dhe per t'i sherbyer zbatimit te nenit 156 te Kushtetutes, keto procedura te
perzgjedhjes s&kreditoreve private, agjenteve fiskale, ndennjeteseve etj duhet tC ishin aprovuar
paraprakisht nga Kuvendi. NC kushtet e fleksibilitetit te veprimit dhe pretendimit te
mosautorizimit rast pas rasti sig e kerkon Kushtetuta, rregullime te tilla do te duhej te beheshin
me ligj.
Te gjitha ndryshimet sa me siper, tregojne nje diskrecion te ekzekutivit per te vendosur per
menyrat dhe kushtet e marrjes se borxhit, n2 perzg!'edhjen e kreditorit subjekt privat,
keshilltareve, agjenteve fiskale dhe ndermjetesve, gji; e cila tregon nje mungese te plote
transparence ne menaxhimin e borxhit dhe te fondeve publike dhe sErish per nje cenim te
pushtetit te Kuvendit tepercaktuar ne Kushtetute.

Se Katerti: Ne nenin 6 dhe 7 te ligjit behen ndryshime ne procedurat ne lidhje me procedurat
p k nenshkrimin e marreveshjeve dhe ratifikimit t&atyre qe konsiderohen nderkombetare. Vihet
re se propozuesit e ligjit kane bere nje ndarje tC marreveshjeve nderkombetare ne referim te nenit
12111 te Kushtetutes dhe marreveshjeve nderkombetare ne referim ti3 nenit 12113 te Kushtetutes,
duke e lidhur kete me detyrueshmerine e ratifikimit ose jo te marreveshjes se borxhit ne
Kuvend.
Doktrina ka percaktuar qarte se qfare rregullon e drejta nderkombetare publike dhe qfare
rregullon e drejta nderkombetare private.
Ajo $fare e ngarkon kete diskutim, i cili ka rezultuar ne produktin final qe Cshte ligji aktual ne
shqyrtim, eshte pik&isht ndarja qe behet mes nenit 121 dhe 156 t&Kushtetutes. Vihet re qe i
kushtohet nje rendesi e madhe faktit nese subjekti kreditor eshte Shtet, Organizate
Nderkombetare apo Subjekt privat i huajlvendas.
Ne secilin nga rastet, ajo ~ f a r ekerkohet nga ana e Kushtetutes eshte autorizimi nga Kuvendi
p& kufrin, kushtet dhe menyrat e marrjes se borxhit, te cilat nuk mund te delegohen ne
menyre absolute tek ekzekutivi, ashtu sic edhe jane rregulluar permes ligjit ne shqyrtim.
Neni 121 i Kushtetutes i referohet Marreveshjeve Nderkombetare dhe nuk ka lidhje me
marredheniet juridike private me element&te huaj. Nuk mund te kete ndarje ne Marreveshje
Nderkombetare te Huas me ShtetfOrganizate Nderkornbetare dhe Marreveshje Nderkombetare
me subjekte te huaja private.
Miratimi ne Parlarnent i Marreveshjeve te tilla te Huas eshte i detyruar, pavaresisht nese
kreditori eshte Shtet, Organizate Nderkombetare apo subjekt privat i huaj, persa kohe Kuvendi
do te kontrolloje edhe kushtet specifike tC marreveshjes se realizuar e cila sjell edhe detyrime
financiare per shtetin.
Nje nga kushtet e marreveshjes se huave referuar praktikave te meparshme ka qene Imuniteti i
shteteve apo pasufive te tyre ndaj juridiksionit te nje shteti tjeter, i cili eshte nje parim i
pranuar gjeresisht nga e drejta nderkombetare zakonore dhe eshte pjese e diskutimeve te
marreveshjeve te huas ne kuadrin e garancive te dhena.
Imuniteti eshte shprehje e sovranitetit te nje shteti dhe mund te vendoset nga ana e Kuvendi.
Ne asnje rast nuk mund t'i lihet pushtet absolut ekzekutivit ne kete drejtim persa kohe
negocion dhe nenshkruan marreveshje te tilla, duke lent garanci dhe pranuar kushte te cilat do

te ishin te papranueshme nen optiken e Kuvendit te Shqiperise, si autoriteti i caktuar me
Kushtetute per te autorizuar marrjen e bomhit dhe percaktuar kushtet dhe menyren e marrjes se
tij.
Edhe pasuria e shtetit shqiptar per shkak te parimit te sovranitetit te shtetit gezon imunitet.
Pasurite shteterore publike nuk mund te sherbejne si garanci ne marreveshjet e marrjes se
borxhit, pasi kjo do te ishte me pasoja fatale per Shtetin.
Nje geshtje tjeter eshte pozita e detyrimeve qe ka Republika e Shqiperise ne permbushje te
traktateve, konventave apo marreveshjeve nderkombetare. Neni 26 i Konventes se Vjenes "Per
ligjin e traktateve" (Law of Treaties) parashikon se do traktat ne fuqi eshte i detyrueshem
p&palet dhe duhet zbatuar ne mirebesim prej tyre". Ky parim gjen shprehje pak a shume edhe
ne nenin 5 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise e cila parashikon se "Republika e
Shqiperise zbaton te drejten nderkombetare te detyrueshme per te". Burime te kesaj te drejte
sig dihet jane edhe traktatet, konventat dhe marreveshjet nderkombetare. NC keto kushte,
Republika e Shqiperise si subjekt i se drejtes publike nderkombetare permbush detyrime dhe
realizon te ardhura (nder te cilat edhe te ardhura monetare), t&cilat kurrsesi nuk mund tC jene
te sekuestrueshme apo te ekzekutueshme. Keto te ardhura destinohen per qellime publike. Nje
veprim i kundert do te pengonte realizirnin e detyrimeve te shtetit shqiptar (si subjekt i se
drejtes nderkombetare publike) ne kuader te trakteve, konventave apo marreveshjeve
nderkombetare ne te cilat eshte pale. Rrjedhimisht, shteti shqiptar nuk do te ishte ne gjendje te
permbushte detyrimet nderkombetare.

Referuar sa me siper, eshte e qarte se ne cdo rast te marrjes se borxhit te brendshem apo te
jashtem, referuar kuflrit, kushteve dhe menyres se marrjes st? borxhit duhet te merret
miratimi nga Kuvendi, ndersa persa iperket respektimit te Konventes se venes "Per Ligiin e
Traktateve" dispozitat e saj jane te vlefshme per ti; giitha marreveshjet mes shteteve,
shteteve dhe organizatave nderkombetare, por nuk mund pZrjashtohet mundesia te
aplikohen dhe ne marrEveshje te tjera nderkombetare. Rregullimet ligiore ne ligiin 181/2014
jane rezultat i nje interpretim te gabuar ti! neneve 121, 156 dhe 159 te Kushtetutes dhe si
rezultat pZrbZ;jne nje cenim te rende ti! saj dhe teparimeve te saj.
Te nderuar deputete,

Ne pefindim, referuar sa me siper kerkoj mirhptimin Tuaj ne rishqyrtimin e ligjit nr. 181/2014
'Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9665, date 18.12.2006, "Per huamarrjen shteterore,
borxhin shteteror dhe garancite shteterore te huas ne Republiken e Shqiperise"', pasi nuk
justiJikon qellimin per te cilin eshte hartuar dhe per me tep& bie ndesh me Kushtetuten e
Republikes se Shqiperise.
Me respekt,
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