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RA PORT
PER DEKRETIN NR. 8851, DATE 19.12.2014, TE PRESIDENTIT TE REPUBLIKES, PER KTHIMIN
E LIGJIT NR. 154/2014 "PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KONTROLLIT TE LARTE
TE SHTETIT"

Komisioni per Ekonomine dhe Financat, ne cilesine e Komisionit pergjegjes, ne mbledhjen e dates 26 janar 20 t 5,
shqyrtoi dekretin nr. 8851, date 19.12.2014, te Presidentit te Republikes, per kthimin e ligjit nr. 154/2014 "Per
organizimin dhe funksionimin e Kontrollit te Larte te Shtetit".
Ne mbledhjen e Komisionit ishte i pranishem, per te dhene spjegimet e nevojshme, Drejtori i Drejtorise Juridike
ne Kontrollin e Larte te Shtetit.
Ana procedurale.

Kushtetuta e Shqiperise, ne nenin 85, percakton: "Presidenti i Republikes ka te drejte te ktheje ligjin per shqyrtim
vetem nje here. Dekreti i Presidentit per rishqyrtimin e nje Jigji e hum bet fuqine, kur kunder tij votojne shun- ica
e te gjithe anetareve te Kuvendit".
Rregullorja e Kuvendit, ne nenin 86, percakton: "Kur Presidenti i Republikes, ne perputhje me nenin 8~· te
Kushtetutes, rikthen ligjin per rishqyrtim ne Kuvend, Kryetari i Kuvendit e kalon menjehere ate per shqyrtini ne
komisionin pergjegjes qe e ka shqyrtuar fillimisht.
Komisioni pergjegjes e shqyrton dekretin vetem per c;eshtjet e paraqitura nga Presidenti i Republikes dhe bre1 da
8 javeve nga data e fillimit te shqyrtimit paraqet raportin e tij. Ky raport permban mendimin e komisionit li.ie,
sipas rastit, edhe propozime per nene te ve~anta te ligjit.".
Mbi permbajtjen e dekretit.
Me dekretin nr. 8851, date 19.12.2014, Presidenti i Republikes ka kthyer per 1ishqyrtim, ne Kuvend, lijin
nr.154/2014 "Per organizimin dhe funksionimin e Kontrollit te Larte te Shtetit". Arsyeja e ketij akti eshte se neni
23 i ligjit, sipas dekretit, bie ndesh me Kushtetuten dhe me vendimin 212/2002 te Gjykates Kushtetuese.

Ne nenin 23 te ligjit nr.154/2014 percaktohen rastet e mbarimit te mandatit dhe te shkarkimit te Kryetari· te
KLSH-se, si me poshte:

}

Neni 23
Mbarimi i mandatit dhe shkarkimi

l

I. Mandati i Kryetarit te KLSH-se mbaron kur:
a) mbaron afati shtatevje9ar i qendrimit ne detyre;
b) denohet nga gjykata me vendim te formes se prere per krye1jen e nje krimi;
c) nuk paraqitet ne detyre per shkaqe te paarsyeshme;
9) jep doreheqjen;
d) deklarohet i paafte per te vepruar me vendim gjykate te formes se prere;
dh) mbush moshen e pensionit;
e) vdes.
2. Kryetari i Kontrollit te Larte te Shtetit mund te shkarkohet nga Kuvendi, me propozim te Presidentit te
Republikes, kur:
a) shkel Kushtetuten ose shkel rende ligjin gjate ushtrimit te funksioneve te tij;
b) cilesohet nga gjykata me vendim te formes se prere si i paafte per te kryer detyrat e tij;
c) denohet nga gjykata me vendim te formes se prere per kryerjen e nje krimi,
9) kryen akte ose sjellje qe diskreditojne rende poziten dhe figuren e tij.
d) zbulohen raste te papajtueshmerise se funksionit te tij.
3. Ne rast se vendi i kryetarit mbetet vakant, Presidenti, brenda 15 diteve, i propozon Kuvendit kandidature11 e
re. Kuvendi zgjedh Kryetarin e KLSH-se brenda 15 diteve nga paraqitja e kandidatures."

Rastet e mbarimit te mandatit dhe te shkarkimit te Kryetarit te KLSH-se, te percaktuara ne kete nen, jane te njejta
me ato te percaktuara ne nenin 14 te ligjit nr.8270, date 13.12.1997 "Per Kontrollin e Lartet e Shtetit''. te
ndryshuar, i cili eshte shfuqizuar me vendimin nr. 212, date 29.10.2002 te Gjykates Kushtetuese.
Argumenti i perdorur nga Gjykata Kushtetuese per shfuqizimin e ketij neni eshte se ne Kushtetute nuk
parashikohen rastet e shkarkimit apo te mbarimit para kohe te mandatit per Kryetarin e Kontrollit te Larte te
Shtetit. Parashikimi ne ligjin per Kontrollin e Larte te Shtetit i rasteve te shkarkimit te Kryetarit te ketij
institucioni, vendos kufizime dhe kapercen kufijte kushtetues. Per te shmangur keto kufizime, Kushtetuta nuk ka
percaktuar rastet e shkarkimit te mandatit te Kryetarit te Kontrollit te Larte te Shtetit. Keto raste vleresohen nga
Presidenti, i cili paraqet propozimin per shkarkimin e Kryetarit te KLSH, si dhe Kuvendi, i cili shqyrton
propozimin dhe vendos per miratimin ose jo te tij. 1
Lidhur me institucionet e tjera, kushtetuta nuk parashikon rastet e mbarimit te mandatit apo te shkarkimit per
Avokatin e Popullit dhe anetarin e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, ndersa i parashikon ato per Gjyqtari11 e
Gjykates Kushtetuese, Gjyqtarin e Gjykates se Larte dhe Prokurorin e Pergjithshem.

VLERESIMI I KOMISIONIT.
Mendimi i shumices.
1

Ne 11enin 162, pika 2 te Kushtetutes percaktohet se:
"2. Kryetari i Kontro/fit te Larte ti! Shtetit zgjidhet dhe shkar/.:uhet nga Ku1·e11di 111e propo-.:,il// ti! Presidentit ti! Republi/.: es. Ai
qendro11 11i! detyre per 7 vjet. me te drejte rizgjedhjeje. ".

Shumica e anetareve te Komisionit eshte e mendimit se:
Se pari, referuar nenit 162, pika 2 te Kushtetutes, shkarkimi i Kryetarit te Kontrollit te Larte te Shtetit behet nga
Kuvendi, me propozim te Presidentit te Republikes. Ky atribut kushtetues nuk eshte cenuar ne ligjin nr. 154/2014

"Per organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit te Larte te Shtetit". Kuvendi nuk mund ta shkarkoje Kryetar n e
KLSH-se pa nje propozim te Presidentit te Republikes.
Se dyti, duke iu referuar nenit 165, pika 2 te Kushtetutes, funksioni i Kryetarit te KLSH-se njesohet me ate te

gjyqtarit te Gjykates se Larte.
Ne nenin 140 te Kushtetutes percaktohet se:
"Gjyqtari i Gjykates se Larte mund te shkarkohet nga Kuvendi, me dy te tretat e te gjithe anetareve te tij, per
shkelje te Kushtetutes, per kryerjen e nje krimi, per paaftesi mendore a fizike dhe per akte e sjellje qe diskreditcjne
rende poziten dhe figuren e gjyqtarit.".
Mbeshtetur ne keto dispozita kushtetuese, ligji nr. 154/2014 "Per organizimin dhe funksionimin e Kontrolltt te
Larte te Shtetit" ka percaktuar rastet e shkarkimit te Kryetarit te KLSH-se, per analogji me ato te gjyqtari1 te
Gjykates se Larte.
Se treti, projektligji eshte diskutuar gjate ne Komisionin per Ekonomine dhe Financat, si dhe ne Komisionin ner
<;eshtjet Ligjore, Administraten Publike dhe te Drejtat e Njeriut, ne disa mbledhje te tyre, te zhvilluara giate
periudhes mars-tetor 2014. Ai ka gjetur dakordesine e Kryetarit te Kontrollit te Larte te Shtetit gjate gjithe fa1.es
se shqyrtimit te tij. Shume amendamente, perfshire edhe nenin 23 te projektligjit, jane mbeshtetur ne propozimet
e Kryetarit te KLSH-se. Ato kane synuar zbatimin e kerkesave te Raporteve te Progresit te Bashkimit Europ1an
per perafrimin e ligjit per KLSH-ne me standardet e Organizates Nderkombetare te Institucioneve Supreme te
Auditimit (INTOSAI), Deklaraten e Limes, Deklaraten e Meksikes, si dhe praktiken e perparuar te vendeve te
tjera, si <;ekia, Hungaria, Kroacia e Maqedonia.

Gjithashtu, gjate shqyrtimit te projektligjit eshte marre konsulenca e eksperteve te Drejtorise se Pergjithshmc te
Buxhetit (DO-Budget) ne Komisionin Europian, si dhe te Programit SIGMA te BE-se dhe OECD-se per
mbeshtetje ne qeverisje dhe menaxhim. Komisioni mori nje kerkese nga SIGMA per te percaktuar qartesisht
arsyet e shkarkimit te Kryetarit te KLSH-se. Procesi i konsultimit mete gjitha keto pale kerkoi kohen e nevojshme
dhe, ne perfundim, sugjerimet e tyre u pasqyruan ne projektligj.
Per te gjitha keto arsye, shumica e deputeteve e kundershtoi dekretin e Presidentit te Republikes.
Mendimi i pakices.
Deputetet e opozites u shprehen dakord me dekretin e Predisentit te Republikes. Ata mbeshteten argumentet e
paraqitura ne dekret lidhur me mospercaktimin ne Kushtetute te rasteve te shkarkimit te Kryetarit te KLSH -se
dhe rrjedhimisht, detyrimin per mospe1fshi1jen e tyre ne ligj.
Perfundim.
Komisioni nuke miratoi dekretin e Presidentit te Republikes me shumicen e votave te anetareve te tij.
RELATORJA
Blerina GJYLAMETI

Tirane, 26.0I .2015
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