
902015

1925
Kaliopi  nasKa      
Bujar  lesKaj

90 vjet 
kontrolli i lartë i shtetit

KLS  H

Tiranë, 2015





1

 90 Vjet

Prof. dr. Kaliopi Naska    Dr.  Bujar Leskaj 

Tiranë, 2015

Kontrolli i Lartë i Shtetit
1925 - 2015



2

Ky album është përgatitur në kuadrin 
e 90 vjetorit të Kontrollit të Lartë të Shtetit

Autorë: 
Prof. dr. Kaliopi Naska 

Dr.  Bujar Leskaj
                   

Arti grafik:  
Dafina Stojko

Kopertina:  
Kozma Kondakçiu

Tonin Vuksani               
 

© Copyright: Kontrolli i Lartë i Shtetit

Seria: botime KLSH - 16/2015/51

ISBN: 978-9928-159-41-0

Shtypur në shtypshkronjën: 
“CLASSIC PrINT”

Tiranë, 2015

Printing & Publishing Home



3
90 vjet Kontrolli i Lartë

 i 
Sh

te
tit

SHPALLJA E PAVARËSISË DHE ELEMENTË TË KËSHILLIT 
KONTROLLUES  1912 – 1924

Ismail Qemal Vlora
 Themelues i Shtetit Shqiptar                          

Më 28 nëntor 1912 në mbledhjen e parë   
të Kuvendit Kombëtar të Vlorës  u nënshkrua nga 
delegatët  Deklarata e Pavarësisë së Shqipërisë.

Ismail Qemali duke përshëndetur popullin e Vlorës, në 
ceremoninë  e 1-vjetorit të Pavarësisë, Vlorë 2013

Akti i Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. 
Vlorë 28 nëntor 1912

Qeveria e Vlorës dhe fillesat e Këshillit Kontrollues



90 vjet Kontrolli i Lartë i Shtetit
4

Delegatët e Kuvendit të Vlorës

Në Mbledhjen e tij të parë Ismail Qemali deklaroi vendimet e para që duhet të merrte 
kombi shqiptar:                                                                                                                                                                 
-  Të bëhet Shqipëria më vehte nën një Qeverrië të Përkohëshme.   
-  Të zgjidhet një Pleqësië për ndihmë e kontroll të Qeverriës.                                                                                        
-  Të dërgohet një komision në Europë për të mbrojtun çashtjen shqiptare përpara 

Mbretërivet të Mbëdha.                 Gazeta ”Perlindja e Shqipëniës” nr. 7, Vlonë  22/4 kallënduar 1914.  

Përgjatë 90 vjetëve të ekzistencës së tij, 
Institucioni Kushtetues i Kontrollit të 
Lartë të Shtetit ka  historinë dhe ecurinë 
e shtetit shqiptar. Shpallja  e Pavarësisë 
Kombëtare, si ngjarja më e madhe 
historike për fatet e vendit, i dha fund 
sundimit shekullor osman dhe i hapi 
rrugën zhvillimit politiko-shoqëror 
dhe ekonomik. Në këtë vështrim 
Qeveria Kombëtare e Vlorës u mundua 
të përpunonte dhe të vinte në jetë një 
politikë ekonomike demokratike, ku 
pa dyshim një vend të rëndësishëm 
do të zinte problemi financiar. Zbatimi 
i kësaj politike ekonomike kërkonte 
të ardhura financiare, të cilat qeveria 
mendoi t’i siguronte si nëpërmjet 
burimeve të mundshme të brëndshme, 
ashtu edhe me marrjen e ndonjë huaje 
të jashtme. Në zbatim të saj, kërkohej 

gjithashtu dhe një organizim i administratës ekonomike, për t’i siguruar dhe kontrolluar ato. 
rëndësi marrin përpjekjet për ngritjen e  institucioneve në këtë fushë, ku kujdes do t’i kushtohej 
financave dhe kontrollit të shtetit mbi to. 

Vendimet e Kuvendit Kombëtar të Vlorës

Firmëtarët e Pavarësisë së Shqipërisë: 
Ismail Kemal Beu, Ilias bej Vrioni, Hajredin bej Cakrani, Xhelal bej Skrapari 
(Koprencka), Dud (Jorgji) Karbunara, Taq (Dhimitër) Tutulani, Myfti 
Vehbi Efendiu (Agolli), Abas Efendi (Çelkupa), Mustafa Agai (Hanxhiu), 
Dom Nikoll Kaçorri, Shefqet bej Daiu, Lef Nosi, Qemal Beu (Karaosmani), 
Midhat bej Frashëri, Veli Efendiu (Harçi), Elmas Efendiu (Boce), Rexhep 
Beu (Mitrovica), Bedri Beu (Pejani), Salih Xhuka (Gjuka), Abdi bej Toptani, 
Mustafa Asim Efendiu (Kruja), Kemal Beu (Mullaj), Ferid bej Vokopola, 
Nebi Efendi Sefa (Lushnja), Zyhdi Beu (Ohri), Dr. Myrtezai (Ali Struga), Nuri 

Efendi Sojli, Xhemal Beu (Deliallisi), Ymer Beu (Deliallisi), Zyhni Efendiu (Kanina, Mustafaraj), Aristidh 
Ruci, Kjazim Kokoshi, Jani Minga, Dhimitër Zografi, Dhimitër Mborja (Emanuil), Dhimitër Beratti, Pandeli 
Cale, Athanas Floqi, Spiro Ilua, Luigj Gurakuqi.
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Ndonëse për kohën e shkurtër të veprimit të Qeverisë së Vlorës nuk u organizuan instuticione të 
veçanta, të njehësuara e të specializuara të kontrollit, përgjatë gjithë këtij segmenti të qeverimit, 
duhet pranuar se elementet kontrolluese kanë vepruar dhe kanë qenë të lidhura ngushtë me 
sistemin administativ financiar.

Ismail Qemal Vlora Kryeministёr dhe ministёr i Punёve tё Jashtme  (mё 1. 07. 1913 Myfit Libohova u 
emёrua ministёr i Punёve tё Jashtme). Dom Nikollё Kaçorri zёvendёs kryeministёr (deri mё 30. 03. 
1913); Preng Bibё Doda zёvendёskryeministёr (25. 12. 1913); Myfit Libohova (Esat Toptani, korrik 
- shtator 1913; Hasan Prishtina, shtator – 20. 11. 1913; Fejzi Alizoti, nёntor 1913 - ministër i Punёve 
tё Brendshme; Mehmet Pashë Deralla ministër i Luftës; Petro Poga ministër i Drejtësisë; Abdi Toptani 
(Aziz Vrioni), (tetor 1913 Gjergj Çako) - ministër i Financave; Luigj Gurakuqi ministër i Arësimit; 
Mit’hat Frashëri (deri mё 30. 03. 1913), Pandeli Cale - ministër i Punëve Botore; Lef Nosi ministër i 
Postё - Telegrafëve; Pandeli Cale (Hasan Prishtina  15. 09. - 10. 10. 1913), Qemal Karaosmani(nёntor 
1913-22. 01. 1914) - ministër i Bujqësisë, Industrisë dhe Tregëtisë. 

Ismail Qemal Vlora

Mit’hat Frashëri

 Dom Nikollё Kaçorri

Abdi Toptani

Luigj Gurakuqi

Petro Poga

Myfit Libohova

Pandeli Cale

Mehmet Pashë Deralla

Lef Nosi

Qeverija e Pёrkohshme e Vlorёs
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Abdi bej Toptani, 
Ministër i Financave 

në Qeverinë e Ismail Qemalit
Kanun i Përtashëm i Administratës civile të Shqipërisë. 

Detyrat e drejtorit të Financave. Gazeta ”Perlindja e 
Shqipëniës” nr. 27, Vlonë  20/3 Vjesht’ e III  1913 

Në zbatim të këtyre politikave, Qeverisë  së Vlorës iu desh të krijonte organizmat përkatës 
të administratës ekonomike, që do të përballonin zgjidhjen e detyrave të rëndësishme në 
fushën e zhvillimit ekonomik të vendit. Këta organizma u përcaktuan në Kanunin e Pёrtashёm 
tё Administratës Civile, i cili ishte ligji mё i rёndёsishёm me karakter kushtetues i hartuar 
nga Qeveria e Pёrkohshme e Vlorёs. Në Kanun detyrat e drejtorit të Financës renditeshin 
në artikullin 23 të tij, ku mishërohej një harmonizim e gërshetim i funksionit kontabël-
financiar dhe funksionit kontrollues.

Vehbi Dibra (Agolli) 
Kryetar i Pleqësisë, delegat i Dibrës në 

Kuvendin Kombëtar të Vlorës

rëndësinë me të cilën Qeveria e Vlorës e perceptonte  
instrumentin e kontrollit e justifikojnë më së miri 
vendimet që ajo mori në Kuvendin Kombëtar. Një ndër 
ta ishte dhe: “Të zgjidhet një pleqësi për ndihmë 
e kontroll të qeverisë.” Pleqësia përfaqësonte një 
formë të re organizimi, një lidhje midis strukturave të 
ngritura nga kushtetutat moderne të kohës dhe traditës 
shqiptare. Kuvendi i Vlorës pranoi në parim se Pleqësia 
duhej të konsiderohej si organ këshillimi dhe kontrolli 
ndaj qeverisë.  Në mbledhjen e shtatë të Kuvendit 
Kombëtar më 7 dhjetor 1913 Kryetari i Qeveris 
u shpreh se kjo Pleqësi “…por si “Mandatareja”, 
ndëkëmbësja  e kuvendit, do të bashkëpunojë me 
qeverinë të hëpërhëshme do t’a kontrollojë dhe t’a 
këshillojë kur të jetë nevoja“. 
Gazeta «Perlindja e Shqipëniës» nr. 10, Vlonë  1/14 shkurt 1914.



7
90 vjet Kontrolli i Lartë

 i 
Sh

te
titKanun i Dëmeve. Miratuar nga Qeveria e Përkohshme e Vlorës.  

Gazeta ”Perlindja e Shqipëniës” nr. 11, Vlonë  5/18 shkurt 1914

Kanoni i Dёmeve i Qeverisё sё Vlorёs i 13 majit 1913, i lёshuar prej kёtij autoriteti, 
ёshtё njё dёshmi e traditave mё tё hershme dhe i vlerave tё trashёgimisё kombёtare 
nё fushёn e normave tё zakonit, rregullit mbi jetёn, ekonominё dhe dhёnien e 
drejtёsisё. Kanuni ndalej nё hollёsi nё tre komponentë tё vlefshёm tё veprimtarisё 
sё çmuesve, qё zbatohen nё planin kontrollues edhe sot pёrgjatё veprimtarisё sё 
pёrditshme tё kontrollit.
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 Kontrolli i financave të shtetit
 dhe Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit

Përfaqësuesit e gjashtë Fuqive të Mëdha të Konferencës së Ambasadorëve në Londër, 1913-1914. 
Me vendim të kësaj Konference, më 29 korrik 1913 u krijua Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit (KNK), 
për organizimin e brendshëm të administratës së shtetit të ri shqiptar.

Në kohën kur kompetencat e Qeverisë së Përkohshme të Vlorës dhe tё autoriteteve 
lokale u zhvendosёn te Komisioni Ndёrkombëtar i Kontrollit (Commission de contrôle 
internationale), vërehet dobësimi i rolit tё organizmave kontrollues (zyrat e financës 
në qendra dhe prefektura) dhe kalimi i kompetencave tё kontrollit tek organizmi i ri 
ndёrkombёtar. 

Pika  4 e Vendimit tё Konferencёs sё Ambasadorёve tё Fuqive tё Mёdha, tё marrё  nё 
Londёr mё 29 korrik 1913, vuloste se “Kontrolli i adminsitratёs civile dhe i financave 
tё Shqipёrisё i besohet njё komisoni ndёrkombёtar tё pёrbёrё nga delegatёt e gjashtё 
fuqive dhe njё delegat i Shqipёrisё. 

Kompetencat e kёtij komisioni do tё zgjasin dhjetё vite dhe nё rast nevoje mund tё 
ndryshojë”. Kёtё vendim Kryetari i Qeverisё sё Pёrkohёshme Ismail Qemali e priti me 
dёshpёrim, sepse Shqipëria dhe financat e saj viheshin nёn kontrollin ndёrkombёtar 
tё Fuqive tё Mёdha. 
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Ushtrimi i kontrollit financiar mbi Qeverinë e Përkohshme të Vlorës nga 
Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit. Gazeta “Perlindja e Shqipëniës” 

nr. 4, 6, Vlonë 11/24, 18/31 kallënduar 1914

Fuqitë e Mëdha miratuan Statutin Organik tё Shqipёrisё, 
tё pёrgatitur sipas vendimeve tё Konferencёs sё Ambasadorёve 

tё 29 korrikut 1913, mё 10 prill 1914
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Wied 1913-1914

Regjimi i Princ Vidit (Wilhelm Wied) u sanksionua me Statutin Organik të Shqipërisë. Ai mund të 
konsiderohet si një akt me karakter kushtetues, duke vendosur formën monarkiste të qeverisjes 
në Shqipëri. Përsa i përket kontrollit të administratës civile dhe financave të Shqipërisë, ai mbetej 
nën kontrollin e KNK-sё. Statuti Organik i Shqipërisë i 10 prillit 1914, në kapitullin e Financave 
(neni 141) theksonte “se organizimi i mëparshëm i financave do të jetë në fuqi dhe ndyshimet 
që mund të bëheshin mund të qenë vetëm të dorës së dytë.” Në kapitullin VI të Administratës 
lokale kontrolli i financave në të gjitha ndarjet administrative në nivel vendor, si në prefekturë, 
sanxhak, kaza dhe nahije do të kryhej nga këshilli i tyre, të cilët kishin të drejtë të hartonin jo 
vetëm buxhetin, por të ushtronin dhe kontrollin e administrimit të financave.

Wilhelm Wied, princ gjerman i caktuar nga Fuqitë e Mëdha 
në krye të Shtetit Shqiptar, erdhi në Shqipëri  më 7 mars 1914
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Administrimi i Këshillit  Kontrollues të Financave 
në vitet 1920-1924

Sulejman Delvina
 Kryeministër i Qeverisë së zgjedhur 

nga Kongresi i Lushnjës 

Ndërtesa e Kongresit të Lushnjës, 1920

Ndoc Çoba 
Ministër i Financave në qeverinë e dalë 

nga Kongresi i Lushnjës

Me vendimet e Kongresit të Lushnjës dhe miratimit të “Bazave të Kanunanores së Këshillit të 
Lartë”, që njihet me emrin “Statuti i Lushnjës”, fillojnë të veprojnë organet kryesore të zgjedhura 
prej tij. Fillojnë të dallohen raportet kontrolluese juridiko -kushtetuese të Parlamentit mbi 
Qeverinë. Në bisedimet e bëra në Këshillin Kombëtar një vend të konsiderueshëm  zunë 
bisedimet për problemet financiare dhe rrugët që duheshin gjetur për zgjidhjen e tyre. Qeveria e 
Sulejman Delvinës dhe ministri i Financave, Ndoc Çoba, komunikuan me të gjitha ministritë për 
paraqitjen e pasqyrave të shpenzimeve brenda vitit buxhetor, që t`u jepej mundësia të studionin 
të ardhurat, të mbulonin shpenzimet dhe të kontrollonin të gjitha zyrat financiare. 
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Këshilli Kombëtar,  21 prill 1921- 30 shtator 1923

Në vitin 1922 një akt i plotë kushtetues u adoptua nga Këshilli Kombëtar, Zgjerimi i Statutit 
të Lushnjës, i cili u mbështet  te Bazat e Kanunanores të Këshillit së Lartë dhe u njoh si Statuti 
i Shtetit Shqiptar i vitit 1922. Ai afirmoi parimin e njohur të ndarjes së pushteteve dhe për-
faqësonte një akt kushtetues me karakter demokratik kombëtar dhe origjinal. Ai shënoi një 
ndryshim të dukshëm, parë nga të gjitha pikëpamjet, në krahasim me statutin organik, që u 
hartua nga KNK. Qeveria, sipas neneve 41 dhe 42 të Statutit të Zgjeruar të Lushnjës duhej të 
ishte tërësisht nën kontrollin e Parlamentit. Në këtë Statut mjeti thelbësor i  kontrollit mbi 
ekzekutivin shprehej nëpërmjet Komisioneve Hetimore. 

Detyrat e Këshillit Kontrollues të Financave në 
“Zgjanimi i Statutit të Lushnjës”, Tiranë 1922. Shtypshkroja “Nikaj”



13
90 vjet Kontrolli i Lartë

 i 
Sh

te
tit

“Kanoni i Dëmeve”, Gjinokastrë,  shtypshkronja e Qeverisë 1920

Për ushtrimin e një kontrolli të vazhdueshëm në fushën e financave, Statuti ngarkonte Këshillin 
Kontrollues të Financave. Në nenin 75 të tij shkruhej: “Financat e shtetit kontrollohen prej 
Këshillit Kontrollues të Financave.” Përcaktimi i të drejtave bëhej me ligj të posaçëm si dhe 
mënyra e zgjedhjes së tij, nga një numër dyfish që propozonte Parlamenti, e bënin më të qartë 
prezencën e këtij të fundit edhe në ushtrimin e kontrollit të financave. Anëtarët e Këshillit 
Kontrollues të Financave qëndronin në detyrë 5 vjet që nga data e emërimit.
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Një ndihmesë mjaft të mirë në krijimin e këtij Këshilli Kontrollues të Financave dha këshilltari 
financiar i emëruar nga Lidhja e Kombeve, holandezi Jan Doekes Hunger.  Ai bëri mjaft raporte,  
në të cilat, krahas të tjerave flitej për abuzimet alarmuese në gjirin e qeverisë e burokracisë 
shtetërore. Gjatë kohës që punoi pranë qeverisë, z. Hunger, midis të tjerash, trajtoi dhe fillimet 
e organizimit zyrtar e kushtetues të  kontrollit të financave të  shtetit shqiptar, duke dhënë 
udhëzimet mbi domosdoshmërinë  e një  instituti me fytyrë  perëndimore, që  do të  kontrollonte 
financat, të cilat i bëri dhe publike. Ai nënvizoi si përparësi të pazëvendësueshme misionin e 
revizionimit të  financave të  shtetit prej një  organi të  pavarur, i cili do të  ishte  krijimi i një 
“Cour des Comptes” - njё zyrё e kontrollimit tё llogarive tё shtetit. 

Delegacioni shqiptar (Fan. S. Noli, Hilë Mosi, Mit’hat 
Frashëri dhe Benedikt Blinishti në Asamblenë e 

Përgjithshme të Lidhjes së Kombeve, shtator 1923

Ndërtesa e Lidhjes së Kombeve në Gjenevë, Zvicër

Holandezi Jan Doekes Hunger ishte 
këshilltar financiar i Lidhjes së 
Kombeve pranë Qeverisë Shqiptare. 
Ndërsa si anëtarë  korrespondent me 
Lidhjen e Kombeve  në periudha të 
ndryshme kanë shërbyer  financierët  
shqiptarë me formim profesional 
perëndimor Dr. Rrok Gera dhe Llambi 
Aleksi. Ky komitet i përhershëm 
kishte 10 anëtarë të rregullt dhe 36 
anëtarë korespondentë. 

Botim zyrtar i Lidhjes së Kombeve, 
mars 1932, që pasqyron emërimin e 

Rrok Gerës si anëtar korrespondent të 
Komitetit Fiskal të Lidhjes së Kombeve në 

Shqipëri nga viti 1932-1939



15
90 vjet Kontrolli i Lartë

 i 
Sh

te
tit

 Benedikt Blinishti

Kontrata midis Qeverisë Shqip-
tare, përfaqësuar nga  z. Benoit 
(Benedikt) Blinishti, drejtor i 
Sekretariatit të Përgjithshëm 
të Shqipërisë pranë Lidhjes së 
Kombeve  dhe  z. Jan Doekes 
Hunger, këshilltar financiar i 
caktuar nga Lidhja e Kombeve 
pranë Qeverisë Shiptare, firmo-
sur dhe nga Sekretari i Përgjith-
shëm Eric Drymmond. Gjenevë, 
18 prill 1923

Memorandum i Lidhjes së Kombeve për emërimin e 
z. Jan Doekes Hunger si  këshilltar financiar i Lidhjes  

së  Kombeve,  pranë Qeverisë Shqiptare. Gjenevë, 
18 prill 1923
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“Ç’thotë  z. Hunger”
Artikull i botuar në gazetën  “Shtypi”, 26 gusht 1923 

Z. Hunger nënvizonte se “...Sado që përgjithësisht duhet kursyem mbi gjithshka 
e se nuk duhet me emnue zyrtarë të rinj, shpenzimi qi do të bahet për vendimin 
e nji Cour des comptes, do të jetë i lamë, pse nevojisht do të sjellë një përdorim 
të kursyeshëm e shpenzimet e kësaj “Cour des comptes”, do të jenë ma se të 
paguem prej kursimeve të mëdha qi kjo do të dijë me realizue. 

Sot ky kontroll bahet 
vetëm prej nji dege të 
Ministrisë së Financave, 
por kjo degë nuk ka mjaft 
personel për ta kryem 
mirë. Asht e vërtetë 
se mund tu shtohet 
personeli, por kjo nuk 
do të zhdukte nevojën e 
nji “Cour des comptes”, 
organ independent e 
mbi të gjithë zyrtarët 
njehsimorë të ngarkuem 
me vërtetimin e 
operacioneve financiare 
të bame prej Qeverisë 
ose të zyrtarëve të saj. 
Dihet mirë se dega e naltë 
përmendun e Ministrisë 
së Financave nuk do ta 
ketë kurrë indipendencën 
e duhun për këtë qëllim. 
Me kontrollimin e saj 
preventif, ”Cour des 
comptes” do të mund 
mbrenda vjetit budgetuer 
me parapa e propozue 
kursimet qi mund të 
bëhen simbas rasavet. 
Krijimi i shpejtë i kësaj 
“Cour des comptes” asht 
mbas mendimit tem 
i domosdoshëm për 
përmirësimin e gjendjes 
financiare.”
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Bisedimet në Kuvendin Kushtetues 1924

Shkresë e Ministrisë së Financave dërguar gjithë 
ministrive mbi kontrollin e të ardhurave dhe  
dorëzimin e tyre në arkën e shtetit. “Kryeministria”.  
”Fletorja Zyrtare“ viti 1923
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Mustafa Tragjasi ishte njё nga deputetёt e parё 
tё Parlamentit Shqiptar nё vitet 1923-1924, 
qё propozoi nё Asamblenё Kushtetuese pёr 

formimin e njё Kёshilli Kontrollues pёr Financat 

Rauf Fico 
Deputet i Durrësit në Kuvendin 

Kushtetues, viti 1924

Ali Këlcyra 
Deputet i Gjirokastrës në Kuvendin 

Kushtetues, viti 1924 

Me mjaft interes është diskutimi i çështjes së krijimit të një Këshilli Kontrollues si organ 
kompetent për të kontrolluar të ardhurat dhe të prishurat e shtetit, i bërë ky diskutim në 
Kuvendin Kushtetues, i cili i hapi punimet e tij më 21 janar 1924. Në mbledhjen e 30 dhe 33-të të 
tij dy ishin propozimet që u hodhën në këto seanca. Propozimi i parë u bë nga Mustafa Tragjasi, 
deputet i Vlorёs mё 1924, i cili bëri propozimin për formimin e një Këshilli Kontrollues prej 
Asamblesë Kushtetuese, që të bënte kontrollimin e të ardhurave dhe të prishurave të shtetit, 
duke filluar nga viti 1920-1923. Propozimi i dytë u bë nga deputeti i Gjirokastrës, Ali Këlcyra, i 
cili bashkohej në parim me kontrollin e financave të shtetit, por ishte në princip që ky kontroll 
të bëhej nga një organ kompetent.
Rauf Fico ishte një ndër deputetët që dhanë mendime për funksionimin e këtij institucioni, 
ku në të të zgjidheshin njerëz që të kishin njohuri të thella në financat. Ky institucion të ishte 
përhershëm dhe një komision i përhershëm, që të kishte një autoritet të veçantë dhe të qe degë 
e fuqisë ekzekutive.  

Deputeti Mustafa Tragjasi në diskutimin e tij në Mbledhjen e 
XXXIII të Kuvendit Kushtetues më 22 mars 1924 nënvizonte:  
“Besoj se ç’do Asambleist do t’a përkrahi këtë proponim 
për formimin e një komisioni kontrollues, pse edhe populli 
po thotë se taksat jam tue i paguar, po nuk jam duke ditur 
se ku po prishen. Edhe për t’i dhënë një dritë popullit që 
nesër t’i paguaj taksat ma me gëzim, është e nevojshme 
që t’a ndriçojmë mbi t’ardhurat e të prishurat e Shtetit, 
pse ky po vuan për bukë dhe nuk di ku venë parat e tija.”

Deputeti Ali Këlcyra në diskutimin e tij në Mbledhjen e 
XXXIII të Kuvendit Kushtetues më 22 mars 1924 nënvizonte:   
“Bashkohem në parim për kontrollimin e financave të 
shtetit, po dua që ky kontrollim të bënet nga një organ 
kompetent, që të ketë cilësinë e duhur e që të jetë larg 
nga atmosfera politike. Ky organ i cili mund t’a kryej 
këtë detyrë është vetëm “Cour de Compts”, dhe deri sa të 
mos të kemi një organ të tillë nuk do të mundemi kurrë të 
kontrollojmë t’ardhurat e të prishurat e Shtetit.”
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Fan S. Noli 
Kryeministër i Shqipërisë 

 (16 qershor 1924-24 dhjetor 1924) 
Deputet i Korçës në Kuvendin Kushtetues, 

që i hapi punimet më 21 janar 1924

Qarkore e Ministrisë së Punëve të Mbrendshme  
Nr. 257 datë 07.08.1924 

drejtuar prefekturave dhe nënprefekturave 
“Mbi kontrollimin e llogarive të Bashkive”

Përpjekje për krijimin e një Këshilli 
Kontrollues u vazhduan dhe në kohën e 
qeverimit të Fan. S. Nolit. Megjithë kushtet 
e vështira  ekonomike dhe financiare ai u 
shpreh dhe mori disa nisma për miratimin 
e Komisionit të Kontrollimit të tij. Në lëmin 
e kontributeve për forcimin e kontrollit të 
financave të shtetit janë tre aktet e nxjerra 
nga qeverija e Nolit. Megjithëse ishte shumë 
perëndimor, programi politik i Nolit nuk u 
zbatua dot për shkak të gjysmëmasave të 
ndërmara nga Qeverija e tij. Këtu ndikuan: 
mungesa e mbështetjes financiare, faktorë 
të tjerë të brendshëm e të jashtëm, si dhe 
mos mbledhja e Kuvendit Kushtetues për 
vazhdimin e nismave ligjore të ndërmara 
nga qeveritë e tjera për miratimin e projekt 
ligjit për krijimin e Këshillit Kontrollues.

Hasan Prishtina
Një nga themeluesit e Shtetit Shqiptar, 
deputet i Dibrës në Këshillin Kombëtar 

(1921 – 1923). U shqua si një nga figurat e 
opozitës dhe mbështetës i revolucionit 

të Qershorit të vitit 1924
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Programi i qeverisë së Fan S. Nolit

Luigj Gurakuqi,
Ministër i Financave që nga 16 prilli 1924 
dhe në vazhdim në qeverinë e Fan Nolit.

Deputet i Shkodrës në Kuvendin Kushtetues.
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KëSHILLI KONTROLLuES I FINANCAVE Në REPuBLIKëN 
PARLAMENTARE SHQIPTARE 1925-1928

Parlamenti i mbetur më 1924, që miratoi Statutin 
dhe Ahmet Zogun Kryetar të Republikës

Me dështimin e revolucionit të Qershorit 
ose triumfin e Legalitetit në një situatë 
të pastabilizuar, Ahmet Zogu vendosi të 
shpallë Republikën. I bindur se Europa do 
ta mirëpriste, duke njohur dhe aspiratat e 
shqiptarëve për një regjim republikan.
Më 17 janar 1925 me dekret të Këshillit të 
Lartë rifilloi punimet Kuvendi Kushtetues, 
i cili duhej të miratonte dhe Kushtetutën. 
Presidenti  ishte Kreu i Shtetit dhe Kryetar i 
ekzekutivit, pra edhe kryeministër. Më 21 
janar 1925 deputetët  shpallën krijimin  e  
republikës  Parlamentare  Shqiptare  me  
Ahmet  Zogun  President, emërtimi i të cilit 
në dokumentet e kohës  ishte Kryetar Shteti.  
Asambleja Kushtetuese u kthye në Parlament. 
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Detyrat e Këshillit Kontrollues të Financave të përcaktuara 
në Statutin Themeltar të republikës Shqiptare. 

  “Fletorja Zyrtare”, nr. 8, 7 mars 1925

Kuvendi  Kushtetues  miratoi  Statutin e republikës më 2 mars të vitit 
1925. Objektivat themelorë të të cilit ishin: konsolidimi i pavarësisë së 
shtetit të ri shqiptar dhe vendosja e një regjimi kushtetues republikan. 
Një kujdes i veçantë në Statut, midis të tjerash, iu kushtua rolit që duhet 
të luante kontrolli financiar i shtetit si institucion kushtetues. Kjo gjeti 
pasqyrim dhe në kapitujt e këtij Statuti. 
Këshilli Kontrollues i Financave përcaktohej si institucion kushtetues 
dhe rregullohej nga artikujt nr. 93-97, pjesa C “Pushteti Përmbarues” 
i Statutit Themeltar të republikës Shqiptare. Në të  përcaktoheshin 
principet themelore të Statutit, që saktësonin domosdoshmërinë 
dhe profilizonin karakterin e Këshillit Kontrollues. Në nenin 93 të tij 
përcaktohej “Financat e Shtetit kontrollohen prej Këshillit Kontrollues 
të Financave.”
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Eshref Frashëri                                
Kryetari i Senatit, 1925-1928

Dekret – Ligjë mbi formimin e Këshillit Kontrollues. 
Tiranë, 20.05.1925

 Vula e Këshillit Kontrollues
 Cours des comptes

Në zbatim të kërkesave të këtij Statuti u përpunua dhe u përgatit legjislacioni tjetër mbi zyrën 
e kontrollit të llogarive të shtetit (frëngjisht kjo zyrë quhej “cour des comptes”).
Modeli i adoptuar i Këshillit Kontrollues Shqiptar ishte sipas rekuizitave të skemës franceze, 
dhe ky model u legjitimua deri në aspekte formale të identikitit të këtij institucioni (në vulën 
rrethore dygjuhëshe të Këshillit Kontrollues shkruhej Cour des comptes). Me shpalljen e 
Republikës, Kryetari i saj Ahmet Zogu, gjatë kohës që Parlamenti nuk ishte mbledhur, miratoi 
dekretligjin dhe e shpalli  më 20 maj 1925. Atë e publikoi  në Fletoren Zyrtare nr. 22, e martë  
26 maj 1925, fl. 1. Ky është dokumenti i parë specifik me vlera historike e shkencore për 
teorinë dhe praktikën e formimit të institucionit të kontrollit të financave të Shtetit Shqiptar. 
Këshilli Kontrollues filloi funksionimin e tij pesë ditë  para se të  fillonte punën Parlamenti. 

Vula e Këshillit Kontrollues në sfondin e saj përmban emërtimin e këtij organi 
kushtetues për kontrollimin  e financave të shtetit prej një organi të pavarur, si dhe 
emërtimin “Cour des Comptes” të njё zyre të kontrollimit tё llogarive tё shtetit, 
simbas perceptimit perëndimor. Kjo u konceptua për të treguar se “Shqipëria do 
t’i sillet jetës së perëndimit me çdo mënyrë.”
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Me ngritjen e Këshillit Kontrollues të Financave Ahmet Zogu krijoi një strukturë ekonomike 
politike, që e kishte nën kontrollin e tij dhe që, krahas masave të tjera të ndërmarra, do t’i jepte 
mundësi të përqendrohej në kapërcimin e gjendjes së vështirë financiare të vendit dhe sigurimit 
të një aleance të jashtme të fortë për të kaluar vështirësitë ekonomike.

Kol Thaçi 
Kryetar i Këshillit Kontrollues 

1925, 1928-1930
 Anëtar i Këshilllit Kontrollues 

 1925-1927

Fejzi Alizoti
Kryetar i Këshillit Kontrollues

1925-1926

CV e Kol Thaçit, Kryetar i Këshillit 
Kontrollues. Fletë faksimile nga regjistri i 

nëpunësit të shtetit. Tiranë, 15 shkurt 1927. 
AQSH. D. I-149, fl.13-15
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Lac Gera
Kryetar i Këshillit Kontrollues, 1926

Anëtar i Këshilllit Kontrollues 
 1925-1930

 Llambi Aleksi  
Kryetar i Këshillit Kontrollues, 1927

Anëtar i Këshilllit Kontrollues
 1925-1930

CV e anëtarit të Këshillit Kontrollues 
Lac Gera. Fletë faksimile nga regjistri i 

nëpunësit të shtetit Tiranë, 1928.
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Qeveria e dërgoi dekretligjin për miratim edhe në Parlament. Në tri mbledhje të tij (Mbledhja e 
9, 10, 11) Dhoma e Deputetëve e mori në shqyrtim dhe diskutoi për procedurë miratimin e tij. 
Në mbledhjet pati debate për dy propozime. I pari: dekretligji të kalonte për miratim në fillim 
në komision dhe me pas të sillej në Parlament. Dhe propozimi i dytë: ai të kalonte direkt në 
Parlament, duke sjellë argumentin se  ky dekretligj kishte miratimin e sovranit dhe se ai nga 
përvoja botërore as mund të ndryshohej dhe as mund të modifikohej nga Dhoma e Deputetëve. 
Pas diskutimit në Dhomën e Deputetëve  u vendos që, për procedurë dekretligjet e çuara nga 
qeveria në Parlament, duhet t’i referoheshin komisionit për diskutim.

Dekretligji në fjalë, në mbledhjen e 11-të  të Dhomës së Deputetëve më 20 qershor 1925 u votua 
dhe u pranua në parim si dekretligj. Atij  nuk iu bë asnjë ndryshim nga dekretligji i shpallur 
nga Kryetari i Republikës, Ahmet Zogu, më 20 maj 1925 dhe i publikuar në Fletoren Zyrtare 
në nr. 22, e martë  26 maj 1925, fl. 1. Ky është i vetmi dokument që shënon krijimin e Këshillit 
Kontrollues.

 Procesverbal i diskutimeve të bëra në Dhomën e 
Deputetëve për diskutimin dhe aprovimin e dekretligjit 

për formimin e Këshillit Kontrollues në vitin 1925

Peshën më  të  madhe të  diskutimit në
  këto mbledhje e 

mbajtën juristët si Dr. Kristo Floqi, Hysen Vrioni, 

Rauf Fico, Milto Tutulani, Stavro Stavri, 

Hiqmet Delvina, të cilët sollën mendime me 
vlerë  juridike 

në  interpretimin  dhe miratimin e këtij Dekret Ligji nga 

parlamenti. V
len të  theksohet se k

rahas diskutimit
 dhe  miratimit 

të  

tij, deputetët vlerësuan lart rolin 
e krijimit të  këtij organi kushte

tues.

Peshën më  të  madhe të  diskutimit në
  këto mbledhje e 

mbajtën juristët si Dr. Kristo Floqi, Hysen Vrioni, 

Rauf Fico, Milto Tutulani, Stavro Stavri, 

Hiqmet Delvina, të cilët sollën mendime me 
vlerë  juridike 

në  interpretimin  dhe miratimin e këtij Dekret Ligji nga 

parlamenti. V
len të  theksohet se k

rahas diskutimit
 dhe  miratimit 

të  

tij, deputetët vlerësuan lart rolin 
e krijimit të  këtij organi kushte

tues.



27
90 vjet Kontrolli i Lartë

 i 
Sh

te
tit

Peshën më  të  madhe të  diskutimit në
  këto mbledhje e 

mbajtën juristët si Dr. Kristo Floqi, Hysen Vrioni, 

Rauf Fico, Milto Tutulani, Stavro Stavri, 

Hiqmet Delvina, të cilët sollën mendime me 
vlerë  juridike 

në  interpretimin  dhe miratimin e këtij Dekret Ligji nga 

parlamenti. V
len të  theksohet se k

rahas diskutimit
 dhe  miratimit 

të  

tij, deputetët vlerësuan lart rolin 
e krijimit të  këtij organi kushte

tues.

Peshën më  të  madhe të  diskutimit në
  këto mbledhje e 

mbajtën juristët si Dr. Kristo Floqi, Hysen Vrioni, 

Rauf Fico, Milto Tutulani, Stavro Stavri, 

Hiqmet Delvina, të cilët sollën mendime me 
vlerë  juridike 

në  interpretimin  dhe miratimin e këtij Dekret Ligji nga 

parlamenti. V
len të  theksohet se k

rahas diskutimit
 dhe  miratimit 

të  

tij, deputetët vlerësuan lart rolin 
e krijimit të  këtij organi kushte

tues.

Peshën më  të  madhe të  diskutimit në  këto mbledhje e mbajtën juristët, si dr. Kristo 
Floqi, Hysen Vrioni, Rauf Fico, Milto Tutulani, Stavro Stavri, Hiqmet Delvina, të cilët 
sollën mendime me vlerë  juridike në  interpretimin  dhe miratimin e këtij dekretligji 
nga Parlamenti. Vlen të  theksohet se krahas diskutimit dhe  miratimit të  tij, deputetët 
vlerësuan lart rolin e krijimit të  këtij organi kushtetues.

Deputeti Hiqmet Delvina do ta  konsideronte me 
këto fjalë rolin e Këshillës Kontrolluese për vendin: 
“Nevoja për nji Këshill Kontrollues q’i ka nji 
shtet asht aq e madhe sa dhe për nji Parlament 
e për nji Diktim. Se nji shtet ku nuk ka kontrollim 
financa atje mos prit as përparim, as ma të voglin 
organizim se atje as nga njeri nuk mundet të 
kërkohet resposabiliteti, prandaj sa për vehte 
t’ime me gjithë shpirt e jap votën dhe u lutem gjith 
shokëve qi unanimisht t’a pranojmë”

Hiqmet Delvina 
Deputet në Dhomën e Deputetëve

Deputeti erudit dr. Kristo Floqi, në 
diskutimin rreth kësaj çështjeje 
në Dhomën e Deputetëve, theksoi 
rëndësinë që kishte  formimi i Këshillit 
Kontrollues: “Prej të gjithë shteteve 
të botës, vetëm shteti shqiptar kish 
mbetun pa nji Këshill Kontrollues, 
d.m.th pa nji kontrollim finance, q’i 
kjo…asht nji nga nevojat e rendit të 
parë  për nji shtet”. 

Milto Tutulani
 Deputet në Dhomën e Deputetëve

Dr. Kristo Floqi
Deputet në Dhomën e Deputetëve 
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Dokumenti i parë specifik me vlera historike e shkencore dhe me rëndësi për teorinë 
dhe praktikën e formimit të institutit të kontrollit të financave në Shqipëri  pati jehonë 
në shumë burime zyrtare e gazeta të asaj kohe. 

Gazeta “Indipendenca Shqiptare” në artikullin «Këshilla Kontrolluese ose Cour 
des Comptes» shkruante: “Formimi i Këshillit Kontrollues do t’i pres hovin çdo 
padrejtësie e abuzimi të bamun në dëm të arkës dhe ky hap konsiderohet si hap i 
parë që po hedh Republika e re në fushatën e responsabilitetit të veprave, duke i 
patur këto nën një kontroll tepër të ngushtë”.

Artikulli “Këshilli Kontrollues do të 
përmbahet “  mbi veprimtarinë e këtij 

Këshilli mbi taksa të ndryshme.           
Gazeta  “Telegraf “,  Tiranë, 6 maj 1927 Artikulli “Detyrë e Parodhi” mbi abuzimet 

e ministrit të Financave, Myfit Libohova. 
Gazeta “Indipendenca Shqiptare”,

 Tiranë, 12 dhjetor 1925
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Artikull mbi rëndësinë e kontrollit
 të Arkës  së Përgjithshme.                          

Gazeta “Shekulli i Ri”, 16 gusht 1928 

Qarkore e Këshillit Kontrollues dërguar të gjitha zyrave 
financiare mbi mënyrën e përgatitjes së urdhërpagesave. 

Tiranë, 30.05.1925. AQSH. F. 186, V.1926, D.4, fl.2
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 Këshilli  Kontrollues  mjaftohej  me  shërbimin  e  kontrollimit  të shpenzimeve  dhe  
të  ardhurave  (me  kontrollimin  e  buxhetit  në  të gjitha nivelet e admnistratës 
shtetrore). Për rregullaritetin, saktësinë e ligjmërinë e prishjes së të hollave dhe 
mbështjelljes së të ardhurave, Këshilli Kontrollues shprehej me një raport Vjetor 
mbi situatën financiare të shtetit, që i paraqitej Parlamentit krahas buxhetit 
konsunptiv. 
Nën  qeverisjen  e  Ahmet  Zogut  për  herë  të  parë  në  historinë shtetformuese 
shqiptare u ngritën dhe u organizuan në nivelin më të lartë juridiko-kushtetues 
institucionet e kontrollit në Shqipëri. 

Vendim, raport i Këshillit Kontrollues mbi “Budgetin Konsuntiv” të vitit financiar 1926-1927.  
AQSH, Fondi 186, Viti 1926,  Dosja 9, fl. 15-41
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Kërkesë e Kryetarit të 
Këshillit Kontrollues, Kol 
Thaçi, drejtuar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave 
për dërgimin e biografive 
të nëpunësve të shtetit, ku 
të pasqyrohen emërimet, 
transferimet e ndëshkimet. 
Libër Qarkore e Ministrisë 
së Brendshme. 1925-1927 

Njoftim i kryetarit të Këshillit 
Kontrollues, Fejzi Alizoti, dër-
guar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për inspektimin në 
zyrat e financave. AQSH. Fondi 
149, viti 1926, dosja I-796 fl.1-2. 
Tiranë 20 qershor 1926
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Korrespondencë e Këshillit Kontrollues me Ministrinë 
e Financave mbi vendosjen e zbatimit të rregullave të   
korrespondencës. AQSH, F. 186, V. 1925, Dos. 4, fl. 1-2 

Listë e kuadrit të personelit të Këshillit 
Kontrollues me pagat përkatëse. AQSH. 

F. 186, V. pa vit, D. 221, fl. 1
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 Letër e Kryetarit të Këshillit Kontrollues (Cour 
des Comptes) për Bankën SVEA, mbi vënien në 
dijeni të vendimit të qeverisë për eksportin e 

arit. AQSH,  F. 186, V. 1926, Dos. 10, fl. 4

Vendimi nr. 496 mbi “Budgetin konsuntiv të 
ushtrimit financiar 1927-1928”.  AQSH, 

Viti 1927, dosja 17, Fl. 4-17 

“Organizimi dhe funksionimi i Këshillit Kontrollues
Artikull i botuar në gazetën”Gazeta Shqiptare” 

16 qershor 1928
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Dekretligjë mbi formimin e Këshillit 
Kontrollues, botuar 

në Fletoren Zyrtare më 26. 05. 1925
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KËSHILLI KONTROLLUES NË MBRETËRINË 
SHQIPTARE 1928 -1939

Duke parë që problemet e shumta të zhvillimit të 
Shqipërisë po hasnin vështirësi të panumërta, u 
krijua përshtypja se një sistem demokratik europian 
ishte i parakohshëm për t’u zbatuar në vend. Për këtë 
u nxit mendimi  se  në  Shqipëri  nevojitej  një  qeveri  e  
fortë,  e  centralizuar, monarkiste. Megjithëse përvoja 
europiane, sidomos pas Luftës së Parë Botërore, 
i kosideronte mbretëritë si të tejkaluara dhe jo të 
përshtatëshme, Ahmet Zogu në këtë drejtim shkoi 
kundër Europës. Në qershor të vitit 1928 u shpërnda 
Dhomat e Deputetëve dhe e Senatit dhe u kërkua 
thirrja e një Asambleje Kushtetuese, me pretekstin e 
rishikimit të Kushtetutës.

Vendimi i Asamblesë Kombëtare më 1.9.1928
“Asambleja Kushtetuese, e mveshur me fuqinat sovrane të kombit, e inspiruar prej 
dëshirës së shquar të popullit, për interesat vitale t’atdheut, në mbledhjen me 
datë 1 shtator dita e shtunë, ora 9 e 12 minuta, me nji za e me nji shpirt, zgjedhë e 
prokllamon Mbret (Roi) të Shqiptarëvet, nën emnin ZOG I, birin e dalun prej gjinit të 
vet, Shpëtimtarin e Kombit, Ahmet Zogun, i zbritun prej familjes së famshme Zogu”.

Ahmet Zogu
Mbret i shqiptarëve, 1928-1939

Tirana, 1938
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 Asambleja Kushtetuese pas miratimit të Mbretërisë,  1 shtator 1928         

Kjo Asamble më 1 shtator të vitit 
1928 e shpalli Shqipërinë “Mbretëri 
trashëgimtare, parlamentare dhe  
demokratike”,  kurse Ahmet Zogun e 
shpalli Mbret me titullin mbretëror: 
Zogu I, Mbret i Shqiptarëve. 

Prej vitit 1928 deri më 1939 Shqipëria 
u drejtua nga një monarki kushte-
tuese. Më 1 dhjetor të vitit 1928 u 
shfuqizua Kushtetuta (Statuti) e vitit 
1925, duke ia lënë vendin Kushtetutës 
së Mbretërisë Shqiptare. Kushtetuta e 
ndarë në dhjetë “Tituj” përcaktonte 
qartë Shqipërinë si mbretëri të 
trashëgueshme, pavarësinë, tërësinë 
e saj tokësore, flamurin shqiptar, 
gjuhën zyrtare, pozicionin e feve, dhe 
me kryeqytet, Tiranën. 

 Stema e Mbretërisë Shqiptare 
1928-1939 
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Kushtetuta e vitit 1928, megjithëse i jepte kompetenca të mëdha dhe e bënte të paprekshëm 
Mbretin, në raport me detyrat dhe të drejtat e Këshillit Kontrollues, bëri hapa para. Ndryshimi 
themelor ishte se ajo e konsideronte atë si një organ të pavarur, gjë që përputhej me konceptet 
moderne perëndimore të organizimit të Kontrollit Shtetëror.  Në “Kushtetutën Mbretnore”, në 
kapitullin mbi Këshillin Kontrollues neni i parë (art.153), ajo shprehej se “Financat e Shtetit 
kontrollohen prej Këshillit Kontrollues i cili në ushtrimin e detyrës është i pavarur.” Në këtë 
mënyrë Këshilli  Kontrollues  merrte  atributet  e  një  institucioni  që  përputhet plotësisht 
me konceptet  organizuese të vendeve perëndimore, tre nene më poshtë theksohej që “Këshilli 
Kontrollues në çdo tre muaj me një raport të veçantë i parashtron Mbretit gjendjen financiare të 
shtetit përmes Kryeministrisë”. Në Kushtetutë kishte gjithsej gjashtë nene, ku jepeshin detyrat 
dhe të drejtat e këtij organi të pavarur. 

Detyrat e Këshillit Kontrollues  të përcaktuara në Statutin Themeltar të Mbretërisë  Shqiptare. 
1 dhjetor 1928. Shtypshkronja ”Mbrothësija”,  Kristo P. Luarasi, 1929
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 Lame Kareco
Kryetar i Këshillit  Kontrollues          

                          1930-1931 

Eqerem Libohova
Kryetar i Këshillit Kontrollues                                

1931-1932 
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Më 23.04.1929 aprovohet nga 
parlamenti ligji “Mbi Organizimin 
dhe Funksionimin e Këshillit 
Kontrollues.” Në nenin e tij të fundit 
thuhet: Ky ligjë hyn në fuqi qysh 
prej një prillit 1929 dhe qysh prej 
kësaj date anullohet Dekret-Ligja, e 
20 majit 1925 dhe çdo dispozitë në 
kundërshtim me këtë ligjë. Në art.1 
të “Ligjës…” thuhet, midis të tjerave: 
“… Detyrat e prokurorisë pranë 
Këshillit Kontrollues kryhen prej 
një prokurori… Emnimi i Kryetarit, 
antarëvet dhe Prokurorit, ka një fuqi 
prej shtatë vjet.” Pra, në këtë ligj, në 
përbërje të Këshillit Kontrollues futet 
prokurori, gjë që nuk figuronte 
në Kushtetutën e vitit 1928.

Ligji “Mbi Organizimin dhe funksionimin 
e Këshillit Kontrollues.” 23.04.1929
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Më  03.02.1931  aprovohet për herë të parë 
“rregullorja  e  Brendëshme e Këshillit 
Kontrollues” e firmosur nga Mbreti, 
Kryeministri Pandeli Evangjeli, ministri i 
Brendshëm Musa Juka, Ministri i Arsimit 
Hilë Mosi, ministri i Financavet Kol Thaçi, 
ministri i Punëve Botore I. Dibra, dhe 
ministri i Ekonomisë Kombëtare Mehdi 
Frashëri. Vendosja e kaq shumë firmave mbi 
këtë rregullore tregon rëndësinë e madhe 
që i jepte Mbretëria Këshillit Kontrollues. 
rregullorja përbën një hap më tej cilësor 
për ndryshimet në Këshillin Kontrollues, 
jo vetëm për strukturën, detyrat dhe të 
drejtat e tij, por edhe në marrëdhëniet me 
institucionet e tjera, përfshi edhe atë të 
Mbretit. Kjo rregullore është e fundit, deri 
më 1939.

 “Regullore e Mbrëndshme e Këshillit Kontrollues” dekretuar nga 
Mbreti Zogu I  më 1 qershor 1931. AQSH, Fondi 186, Viti 1942, dosja 175, 

fl.1-2, botuar dhe në “Fletoren Zyrtare” nr. 37 më 15 qershor 1931

Mehdi Frashëri 
Kryeministër i Shqipërisë 
21.10.1935 - 17.11.1936
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Puna e Këshillit Kontrollues që nga themelimi i tij shpaloset qartë në “raportet vjetore 
mbi Buxhetet”, raporte që vazhdojnë deri në vitin 1939. Bie në sy se nga viti në vit me 
përmirësimin e kuadrit ligjor edhe puna e kësaj strukture në “raportet mbi buxhetin” 
pasqyrohet  më mirë. Këshilli Kontrollues, megjithëse me një numër të pakët njerëzish, 
filloi menjëherë punën për kontrollin e Financave të Shtetit. Në vitin 1928 kemi raportin 
e parë të këtij Këshilli, mbi: “Budget-in Konsuntiv i të hymevet dhe të dalunavet të vjetit 
financiar 1926-1927 mbas kontrollit të bamun nga Këshilli Kontrollues”. Vendimi për 
kontrollin financiar të buxhetit të viteve 1926-1927, mban firmën e Kol Thaçit si Kryetar, 
Llambi Aleksit dhe Lac Gerës si anëtarë. 

Korrespondencë e Këshillit Kontrollues me Ministrinë e Financave mbi 
borderotë e personelit të Drejtorisë së Postave. AQSH, F. 186, V. 1929, D. 34 

Vendim, raport i Këshillit Kontrollues mbi «Budgetin Konsuntiv» të ushtrimit 
financiar të viteve 1931-1932. AQSH, Fondi 186, Viti 1931, dosja 48, viti 1933, dosja 57  
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Procesverbal i mbledhjes së Këshillit Kontrollues për shqyrtimin  e programit
 të Ministrisë së Punëve Botore. AQSH, F. 186, V. 1931, Dos. 50, fl. 98 -99

Ministria e Financave dhe zyrat e Këshillit Kontrollues, 1937

raportet e “Këshillit Kontrollues” me përmirësimet e bëra në  legjislacion paraqiten më të 
plota dhe më të  specializuara. Ato përfshijnë kontrollin në të gjitha veprimtaritë financiare 
të Mbretërisë Shqiptare si mbledhjen e taksave, shpenzimet e parashikuara, abuzimet e 
ndryshme, masat e marra për parandalimin e tyre. Tërhiqet vërejtja mbi kalimin e fondeve nga 
një zë në një tjetër. Për nëpunësit që kanë bërë shkelje të tilla në raport thuhet: “… Gjithashtu 
ky Këshillë nuk ka mungue me ba ngarkim personal atyne agjentëve kontabël që kan ba kalim 
fondi.”
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Korrespondencë mbi legjislacionin fiskal, 
midis ministrit të Punëve të Jashtme të 
Shqipërisë, Pandeli Evangjeli, me antarin 
e Këshillit Kontrollues dhe përfaqësuesin 
e shtetit shqiptar pranë Komitetit fiskal të 
Lidhjes së Kombeve, Llambi Aleksi. Tiranë, 
5-8 nëntor 1930.  AQSH, Fondi 186, Viti 1930, 
dosja 42, fl.1-2

 Vendim i Konformitetit, relacionit të 
referendarëve për kontrollin e llogarive 

 Pasqyrë shkoqitëse eshpenzimeve 
(pjesa e dytë e deklaratës së 
konformitetit të llogarive)
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Pasqyra dhe korrespondencë midis Këshillit Kontrollues dhe Ministrisë së 
Financave mbi të ardhurat buxhetore tremujore (tetor - dhjetor) 1934 - 1935.

AQSH, F. 186, V. 1935, Dos. 75, fl. 1-2
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tit Informacion i kontrollorit të Këshillit Kontrollor mbi llogarinë e arkës 

së Drejtorisë së Financave në Vlorë, 3 maj 1938

 Xhafer Ypi                                      
Kryetar i Këshillit Kontrollues 

                                  1933-1937                                                                   
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Është me vlerë të përmendet se në Statutin e Mbretërisë përcaktohet dhe një strukturë 
e cila kishte të bënte me funksionimin e Oborrit Mbretëror, ku thuhej: “Në bazë të art.88 
të Statutit Themeltar të Mbretërisë, personeli i Oborrit Mbretnor i krijuar me ligje të 
veçantë dhe i emëruar prej Mbretit ndahet në këto zyra kryesore 1) Shtëpia Civile 2) 
Shtëpia  Ushtarake”.  Sipas tij Shtëpia Civile e Oborrit Mbretëror ndahej në: a) Ministria 
e Oborrit b) Inspektoria c) Shef i ceremonive.

Vendim i Këshillit Kontrollues mbi lidhjen e kontratës së ujërave minerale dhe 
ndërtesave të Llixhës  në Elbasan. AQSH, F. 186, V. 1930, D. 47,  fl. 1

Deputetët para ndërtesës së Parlamentit
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Inspektoria e Oborrit Mbretëror formohej prej një Kryeinspektori dhe dy insektorëve 
të caktuar nga vetë Mbreti. Që në fillim shprehet se detyra e këtij inspektoriati ishte të 
inspektonte të gjitha veprimet e administratës shtetërore e para-shtetërore. Veprimtaria 
e këtij grupi mbështetej në një ligj special të aprovuar më 7 qershor të vitit 1929, ku 
specifikoheshin të gjitha detyrat e Inpektoriatit të shprehura në nëntë pika. Në pikën 
1 (një) përcaktohej se inspektoria duhej të kontrollojë të gjitha veprimet e Këshillave 
Administrative të Bashkive, të Komunave dhe mënyrën e ushtrimit të kompetencave 
të këtyre. Kjo tregon se Këshilli Kontrollues i dekretuar nga mbreti nuk ishte i vetmi 
që ushtrohej mbi financat dhe institucionet financiare të mbretërisë. Gjithsesi, edhe 
pse i shprehur i pavarur në ushtrimin e detyrës së vet, shohim që Këshilli Kontrollues 
paraqitet jo vetëm i dyfishuar në punën e tij, por gjithë veprimtaria e tij një herë në tre 
muaj në formë raporti i kalonte për aprovim Mbretit.

Rrok Gera   
Kryetar i Këshillit Kontrollues

                           1937-1939  

Dorëshkrim i Rrok Gerës 
mbi jetëshkrimin e tij
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raport kontrolli i Këshillit Kontrollues dërguar antarëve, referendarëve e kontrollorëve për 
mbikëqyerje të paradhënieve  të akorduara (autorizimet, pagesat, paraqitjen e llogarive në 

afat, rilevim të të mbeturave). AQSH, F. 186, V. 1938, D. 125, fl. 1-2

Korrespondencë midis Këshillit Kontrollues dhe Ministrisë së Financave mbi 
çelje kredie për shpenzime për emigrantët. AQSH, F. 186, V. 1935, D. 80, fl. 1
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Pallati i Ahmet Zogut në Tiranë, 1928

Nga dokumentacioni rezulton se shpenzimet e Oborrit Mbretëtor nuk kanë 
qenë objekt i asnjë kontrolli, qoftë i atij shtetëror (Këshilli Kontrollues), qoftë  i  
atij  mbretëror (Inspektoria e Oborrit Mbretëror). Në të gjitha raportet vjetore 
të Këshillit Kontrollues që disponohen nuk jepet asnjë shifër mbi shpenzimet e 
Pallatit Mbretëror. Ky zë nuk përmendet ose nuk gjendet në asnjë pikë të raporteve 
të këtij institucioni.

Nga sa shihet, ky Kontroll, edhe pse me mangësi, ka mundur të bëjë një bilanc 
të financave të Mbretërisë, por mosfutja aty e aktiviteteve të Mbretërisë, 
përfshi dhe aktivitetet e ndryshme të Oborrit Mbretëror, mbretit, princeshave  
etj,  komprometon  ndjeshëm  punën  e  këtij  institucioni. Një pjesë e mirë e 
shpenzimeve, sidomos ato të përfituara nga huatë e huaja, kryesisht italiane, që 
përdorej nga Oborri Mbretëror, mbetej e pakontrolluar dhe e papasqyruar në 
buxhet. 
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KëSHILLI KONTROLLuES  1939-1944
Më 7 prill 1939 Italia fashiste kreu agresionin ushtarak mbi Shqipërinë, duke realizuar 
pushtimin e saj. rregjimi fashist pa humbur kohë iu fut punës për fashistizimin e Shqipërisë. 
Midis synimeve italiane ishte dhe kontrolli i rreptë i qeverisë mbi financat e shtetit. Ndryshimet 
e administratës u bënë menjëherë, duke ngritur një Këshill Administrativ, i cili përbëhej nga 
italianë dhe më së shumti nga bashkëpunëtorë të tyre shqiptarë. 

 Pushtimi italian, Durrës 1939 

 Pushtimi italian, Tiranë 1939

Asambleja Kushtetuese e mbledhur më 12 prill, në sallën 
e Parlamentit, caktoi qeverinë me kryeministër Shefqet 
bej Vërlacin dhe vendosi që një dërgatë e përbërë nga 
personalitete të larta të vendit të shkonte në Itali dhe t’i 
dërgonte Kurorën e Artë të Skënderbeut në romë, Mbretit 
të Italisë, Viktor Emanuelit III (Vittorio Emanuelle III). Ky i 
fundit, në bazë të vendimeve të Asamblesë, u  shpall Mbret i 
Shqipërisë. Shqipëria në aspektin  juridiko-legjislativ  mbeti  

sërish  mbretëri, por tashmë me një status të ri, të shpallur më 4 qershor 1939, si pjesë e 
mbretërisë së Savojës. Statuti i ri fshinte ekzistencën e Këshillit Kontrollues, si institucion i 
njohur nga tre statutet e mëparëshme të shtetit shqiptar, ai i Kongresit të Lushnjës, i republikës 
Parlamentare  dhe  i Monarkisë me Ahmet Zogun.
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Këshilli Kontrollues,  si të gjitha institucionet e tjera, me një akt të mëvonshëm  kaloi 
automatikisht në varësi të qeverisë fashiste. Pushteti që vendosi “Kushtetuta e re” ishte 
i ngjashëm me atë fashiste: ato predikonin një diktaturë të rreptë njëpartiake, shtypje të 
hekurt të kundërshtarëve, kontroll të rreptë të qeverisë mbi ekonominë, nacionalizëm 
agresiv, racizëm dhe militarizëm.  

“Statuti themeltar i Mbretënisë së Shqipnisë”  

Parlamenti
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Institucioni i Kontrollit të Shtetit funksionoi si pjesë e Mbretërisë Italiane. Mëkëmbësi i 
Përgjithshëm i Mbretit Viktor Emanueli III, Francesco Jakomoni, me propozim të Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, Shefqet Vërlaci, dhe të Ministrit-Sekretar Shteti për Financat, 
Fejzi Alizoti, shpalli Dekretin nr.44, datë 13 korrik 1939 mbi “Funksionimin e Këshillit 
Kontrollues”. Dekreti përmbante gjithsej tre nene. 

Dekret nr.44, datë 13 korrik 1939 “Mbi funksionimin e Këshillit Kontrollues”, 
i Francesco Jacomonit, Mëkëmbës i Përgjithshëm i Mbretit të Italisë dhe të Shqipërisë,

Viktor Emanuelit III. Botuar në “Fletoren Zyrtare” nr. 40, më  10 qershor 1940                                                                                           

Vula e Këshillit Kontrollues, e vitit 1941
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Gjatë viteve 1939-’41 gjenden mjaft dokumente që vërtetojnë se ky institucion  ka  funksionuar  
duke  kontrolluar  gjithçka,  por  gjithmonë në shërbim të forcimit ekonomik të regjimit fashist. 
Propaganda mbi organet financiare e kontrolluese nuk ka munguar, pavarësisht qëllimit të saj. 
Në shërbim të regjimit fashist dolën dy ligje të reja:

 • Njehsimi i Shërbimeve Financiare

 • Roja Mbretërore e Financës

Sipas akteve të botuara në “Fletoret Zyrtare” të kohës dallojmë se ka ekzistuar shkallëzimi 
i funksioneve brenda zyrave të kontrollit. Këtë argument e hasim te dekreti nr.170, datë 
14.08.1939 i Mëkëmbësit Françesko Jakomoni, që kishte si titull shtimin e dy kontrollorëve të 
dytë në Ministrinë e Financave. Ristrukturimi organizativ  i  aparatit  shtetëror  të  Mbretërisë  
Fashiste  përfshiu  edhe funksionarët shtetërorë dhe nëpunësit e thirrur nën shërbim kontrollor. 
Në një dokument të Ministrisë së Financave shikojmë një numër të specializuar e të zgjedhur 
kontrollorësh të caktuar në detyrë, në thelb të palidhur politikisht me fashizmin. 

Dokument identifikimi i një kontrollori, i vitit 1940

Stema e Mbretërisë
 nga viti 1939 deri më 1943
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Vendime shkarkimi të Këshillit Kontrollues për Ministrinë e Punëve Botore  
prill - qershor 1939. AQSH, F. 186, V. 1939, D. 130,  fl. 3-4

Vendim i Këshillit Kontrollues për çlirimin e z. Bedri Bejtja nga 
detyrimi i ngarkuar në lidhje me një sekuestrim. Tiranë, 10 maj 1940, 

AQSH, Fondi 186, Dosja 58, fl.19-20    
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Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit me Këshillin Kontrollues mbi listën e 
studentëve ushtarakë bursistë që ndiqnin studimet në Akademinë Mbretërore në 

qytetin Modena të Italisë. AQSH, F. 186, V. 1940, D. 136, fl. 4-5 

Artikulli “Evolucjoni financjar i Shtetit Shqiptar prej proklamimit t’indipendencës deri në 
Bashkimin e Kunorës me atë të Mbretënis s’Italisë”. Gazeta “Tomorri”, 10 maj 1941   
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Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave të Mbretërisë Shqiptare me Këshillin 
Kontrollues mbi Dekretin e Mëkëmbësit të Përgjithshëm për ndarjen e buxhetit 1940/1941. 

AQSH, F. 186, V. 1940, D. 137, fl. 5-6

Korrespondencë e Ministrisë së Financave 
me Këshillin Kontrollues mbi disiplinën e 

çmimeve të qirave të lokaleve. 
AQSH, F. 186, V. 1941, D. 171, fl. 1

Njoftim i Këshillit Kontrollues dërguar të 
gjitha seksioneve, lidhur me mënyrën e  

pagesës së “rrogës falas”. 
AQSH, F. 186, V.1943, D. 191, fl. 1
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Stema e Mbretërisë
 nga viti 1943 deri 1944

Kontrollimi i përgjithshëm i administratës i 
besohej një kolegji të përbërë nga dy kontrollorë 
efektivë të emëruar prej Këshillit të Përgjithshëm 
dhe nga nji kontrollor tjetër efektiv, të emëruar 
prej Kryetarit të Këshillit të Ministrave, i cili 
emëronte gjithashtu dhe dy ndihmëskontrollorët. 

Lista e funksionarëve dhe nëpunësve të Këshillit 
Kontrollues në vitin 1943 përbëhej nga  referendarë, 

kontrollorë, sekretar - llogaritar, protokollist, arshivist etj. 
AQSH, F. 186, V.1943, D. 191, fl. 1

Korrespondencë e Intendencës Financiare 
Korçë me Ministrinë e Financave dhe 
Këshillin Kontrollues për paraqitjen 
e vërtetimit tatimor mbi godinat për 

ushtrimin financiar në vitet 1943-’44. 
AQSH, F. 186, V. 1943, D. 200, fl. 7-8
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Në objektin e mbikëqyrjes dhe verifikimit të Këshillit Kontrollues ndër të tjera përfshihej 
verifikimi i zbatimit të urdhëresave e rregulloreve, për pagesat e rrogat dhe marrjen në punë, 
definitivë apo me kontratë të përkohëshme, të kuadrit për shërbim në administratën shtetrore. 
Lista e funksionarëve dhe nëpunësve të Këshillit Kontrollues në vitin 1940 përbëhej nga 24 
persona, ku qenë referendarë, kontrollorë, sekretar - llogaritar, protokollist dhe arshivist. 
Këto funskionarë e nëpunës u konfirmuan në këto poste pune nga Dekreti i Mëkëmbësit, datë 
25.6.1940. Dokumente të mirëfillta për ekzistencën dhe funksionimin e kontrollit pas pushtimit 
italian figurojnë deri në fund vitin 1941. Më vonë, me shpërthimin e Luftës së Dytë Botërore, 
asaj italo-greke dhe daljen në skenë të forcave të armatosura antifashiste shqiptare, dokumente 
të këtij karakteri janë të rralla deri në fund të vitit 1944.  

Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe Këshil lin Kontrollues, për vënien 

në dijeni të Dekretligjit mbi kuadrin organik të administrimit të 
financave në Tokat e Lira. AQSH, F. 186, V. 1944, D. 208, fl. 52-54

Izedin Beshiri
Kryetar i Këshillit Kontrollues

1943-1944 
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Kryetarët e Kontrollit të Lartë të Shtetit gjatë 90 vjetëve
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KONTROLLI I SHTETIT NË PERIUDHËN E DIKTATURËS 
1945 -1990

Këshilli Kontrollues 19. 07. 1945 - 14. 08. 1946

Ligji nr. 97, datë 19. 07. 1945 mbi “Organizimin 
dhe funksionimin e Këshillit Kontrollues”. 

Gazeta Zyrtare nr. 28, 14 gusht 1945.

Me çlirimin e vendit nga pushtuesit nazifashistë 
Kontrolli Shtetëror vazhdoi të funksionojë  me të 
njëjtin emërtim si organ, përkatësisht “Këshilli 
Kontrollues”. Këshilli Antifashist Nacionalçlirimtar, 
i cili kishte atributet e Kuvendit, miratoi ligjin 
nr. 97, datë 19.07.1945 “Mbi organizimin e 
funksionimin e Këshillit Kontrollues”. Sipas 
përcaktimit në nenin 1 të këtij ligji, personeli i 
magjistraturës së Këshillit Kontrollues përbëhej 
nga një Kryetar dhe dy antarë të zgjedhur nga 
Kryesia e Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar. 
Pranë Këshillit Kontrollues atribucionet e 
prokurorisë ushtroheshin nga Prokurori i 
Përgjithshëm i Shtetit. Kryesia e Këshillit 
Antifashist Nacionalçlirimtar, mbi propozimin e 
Këshillit të Ministrave emëronte Kryetarin dhe 
antarët e Këshillit Kontrollues. Kryetar i Këshillit 
Kontrollues u emërua Kiço Kasapi. Me vendimin e 
saj, të datës 9. 08. 1945 emëroi mbi propozimin e 
Ministrisë së Financave, Magjistraturën e Këshillit 
Kontrollues me Kryetar dr. Faik Shatkun dhe 
anëtarë Nonda Papuli dhe Llambi Aleksi.

Vendim nr. 103, datë 09. 08. 1945 i Kryesisë 
së Këshilli Antifashist Nacionalçlirimtar 

“Për emërime në magjistraturën e Këshillit 
Kontrollues”.  AQSH, Fondi 489,

 Viti 1945, Dosja 59, fl. 1

Dr. Omer Nishani
President i Presidiumit të Kuvendit Popullor         

1946-1954
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Këshilli Kontrollues, krahas Ministrisë së Financave, i raportonte Prokurorisë së 
Përgjithshme mbi shkeljet e ligjeve dhe të rregulloreve si dhe mbi të metat e konstatuara 
në aparatin e administratës financiare.

 Stema e Shtetit Shqiptar
 në vitin 1946

Rregullore e kontrollit financiar e Republikës Popullore të Shqipërisë 3 gusht 1946. 
“Gazeta zyrtare”, nr. 81, 2.09.1946

Kiço Kasapi                                
Kryetari i Këshillit Kontrollues

1945-1946
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Këshilli Kontrollues i paraqiste çdo 3 mujor Kryesisë së Këshillit Antifashist Nacional 
Çlirimtar raportin informativ mbi mënyrën e zbatimit të buxhetit të shtetit, duke iu 
referuar elementeve kontabël. Në raport ekspozoheshin edhe vërejtjet për zbatimin e 
buxhetit të shtetit, parregullsitë që ndodhnin në administratat e ndryshme gjatë ushtrimit 
dhe propozimet për përmirësimin e ligjeve dhe të rregulloreve të Administratës Shtetërore. 
Duke gjykuar për formën e organizimit, të funksionimit dhe të raportimit të aktivitetit 
kontrollues, rezulton se Këshilli Kontrollues ka qenë një organ i politizuar e represiv dhe 
nuk kishte pavarësi në ushtrimin e veprimtarisë kontrolluese. 

Pandi Kristo
Kryetari i Kontrollit të Përgjithshëm 

të Shtetit 1946

Korrespondencë e Komisionit të Kontrollit pranë Komisionit të Planit në Kryeministri 
me Kryesinë e Komitetit Ekzekutiv të Prefekturës Berat, mbi kontrollin e ushtruar 

për fondet e dhëna për rindërtimin e fshatrave të djegura. AQSH, Fondi 491, Viti 1946, Dosja 1, fl. 21

Procesverbal i mbajtur midis zyrës së arkës të 
Ndërmarrjes Tregtare Shtetërore të Degës Korçë dhe 

inspektorit të Komisionit të Kontrollit për Qarkun 
Korçë, mbi kontrollin e arkës, dokumenteve të saj 

dhe evidentimin e shkeljeve. 
AQSH, Fondi. 491, Viti 1946, Dosja 1, fl. 44
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Kontrolli i Përgjithshëm i Shtetit 14.08.1946 - 20.01.1950

“Kuvendi Popullor aprovoi me unaminitet: Projekt-
Ligjin mbi krijimin e Kontrollit të Përgjithshëm të 
Shtetit”, artikull i botuar në gazetën “Bashkimi”, 

15 gusht 1946

Dekret nr. 110, datë 14 gusht 1946 i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi shpalljen 
e Ligjit nr. 277, datë 14.08.1946 “Mbi kontrollin e Përgjithshëm të Shtetit”. 

“Gazeta Shqiptare”, nr. 82, datë 10 shtator 1946

Në kuadrin e riorganizimit të organeve 
të kontrollit, përsa i përket formës ashtu 
edhe përmbajtjes, me dekretin nr. 110, 
datë 14.08.1946, Presidiumi i Kuvendit 
Popullor të Shqipërisë shpalli ligjin nr. 
277, datë 14. 08. 1946 “Mbi Kontrollin e 
Përgjithshëm të Shtetit”, me qëllim që të 
ndihmonte dhe të mbikëqyrte të gjithë 
veprimtarinë dhe punën e organeve të 
administratës shtetërore e të instituteve 
dhe ndërmarrjeve në vartësi të tyre, si dhe 
të çdo institucioni ose ndërmarrjeje tjetër, 
që në bazë të ligjit i shtroheshin Kontrollit 
të Shtetit.

Organi më i lartë i Kontrollit të Përgjithshëm 
të Shtetit ishte Komisioni i Kontrollit, 
i cili përbëhej nga Kryetari, Nënkryetari 
dhe anëtarët. Kryetari ishte anëtar i 
Qeverisë, ndërsa Nënkryetari dhe antarët 
emëroheshin nga Kryetari i Qeverisë, mbi 
propozimin e Kryetarit të Komisionit të 
Kontrollit. Në organikën e Komisionit të 
Kontrollit kishte pozicione pune Inspektor 
i Përgjthshëm, që njëkohësisht ishin 
anëtarë të Komisionit të Kontrollit. 
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Komisioni i Kontrollit e ushtronte kontrollin drejtpërdrejt me inspektorët e tij ose me anë të 
inspektorëve të prefekturave e nënprefekturave, si dhe me anë të organeve kontrolluese të 
ministrive. Inspektorët e prefekturave dhe nënprefekturave emëroheshin  prej  Komisionit  të  
Kontrollit. Ata vepronin gjithmonë sipas udhëzimeve dhe urdhrave të Komisionit të Kontrollit 
dhe kishin të drejtë të merrnin pjesë me votë konsultative në të gjitha mbledhjet e komiteteve 
ekzekutive të prefekturave, nënprefekturave,  komunave  dhe  lokaliteteve. Gjithashtu, ishin 
të detyruar të ushtronin kontroll dhe me kërkesë të komitetit ekzekutiv të prefekturës ose 
nënprefekturës, me kusht që një kërkesë e tillë të mos binte në kundërshtim me udhëzimet dhe 
urdhrat e organeve më të larta të kontrollit. 

Shefqet Peçi
Kryetari i Kontrollit të Përgjithshëm të Shtetit 

1946-1948, 1954-1966

raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit për 
Drejtorinë e reformës Agrare, Tiranë 1946
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Komisioni i Kontrollit kishte të drejtë 
të dërgonte dhe emëronte organet 
kontrolluese në të gjitha institutet 
dhe ndërmarrjet, në organizatat 
shoqërore, në institutet publike dhe 
private, si dhe në kooperativat, që me 
ligj ishin subjekt kontrolli i Kontrollit 
të Përgjithshëm të Shtetit. Në nenin 
7, të ligjit nr. 277, datë 14.08.1946 
përcaktohej se organizimi me hollësi i 
shërbimit të Kontrollit të Përgjithshëm 
të Shtetit caktohet me urdhëresë 
të Qeverisë, ndërsa rregullimi i 
brendshëm dhe punët e Komisionit 
të Kontrollit dhe të inspektorëve 
caktoheshin me një rregullore të bërë 
nga Kryetari i Komisionit të Kontrollit. 

Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit 
dërguar Kryeministrisë mbi dobësitë e punës së 
Ministrisë së Financave për gjendjen e pasurive 

të shtetit, pasurive të sekuestruara, për moslidhje 
kontratash dhe vjelje qirash. AQSH, Fondi 491, Viti 

1946, Dosja 13, fl. 3-4

Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit prill - dhjetor, 1947
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Në zbatim të ligjit të mësipërm, kryetari i  Komisionit të Kontrollit, Pandi Kristo, në datën 15 
tetor 1946 miratoi rregulloren “Për krijimin e Zyrës së Ankesave dhe Propozimeve” pranë 
Komisionit të Kontrollit, prefekturave e Nënprefekturave, ku në nenin 2 të saj përcaktohej 
se shtetasit, institucionet dhe organizatat kishin të drejtë t’i drejtoheshin këtyre zyrave kur 
konstatonin çregullime dhe veprime të kundërligjshme në punën e organeve të administratës 
shtetërore, të instituteve, ndërmarrjeve, organizatave dhe nëpunësve, ose mungesa të tjera 
në punën e tyre etj.

rregullore mbi punën e mbrendshme të zyrës së ankimeve dhe propozimeve pranë 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe veprime konkrete në zbatim të saj. 

AQSH, Fondi 491, Viti 1946, Dosja 11, Fl. 21, Dosja 1, fl.18 

Selia e Asamblesë Kushtetuese më 1946 dhe e Kuvendit Popullor më 1946-1956
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Kontrolli i Përgjithshëm i Shtetit dhe Komisioni i Kontrollit si organi më i lartë i tij ishin pjesë 
përbërëse e Qeverisë dhe vepronin në emër të saj. Ky organ kishte të drejtë të pakufizuar në 
kryerjen e kontrollit në të gjitha organet, institutet dhe ndërmarrjet që vepronin në territorin 
e Shqipërisë, ku kryhej kontrolli. Gjithashtu, kishin të drejtë të vëzhgonin e të gjurmonin 
nëpunësit dhe privatët në lidhje me aktivitetin e tyre në sektorin në të cilin kryhej kontrolli. 
Vlen të theksohet se mbi çdo veprimtari e institucion në vitet e diktaturës ushtronte kontroll 
Partia e Punës e Shqipërisë,  Byroja Politike e saj, me në krye Sekretarin e Parë. 

raport i aktivitetit të Komisionit të Kontrollit të Shtetit gjatë vitit 1949. 
AQSH, Fondi 491, Viti 1950, Dosja 3, fl. 1-6

Spiro Koleka
 Kryetari i Kontrollit të Përgjithshëm të Shtetit, 1949-1950,  

Kryetar i Inspektimit të Shtetit, 1966-1970
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Komisioni i Kontrollit të Shtetit 20.01.1950 - 12.06.1952

Me dekretin nr. 1018, datë 20 janar 1950, Kryesia e Presidiumit të Kuvendit Popullor të 
Republikës Popullore të Shqipërisë shpalli ligjin nr. 784, datë  20. 1. 1950 “Mbi Komisionin e 
Kontrollit të Shtetit”, si organi më i lartë i kontrollit të shtetit me atributet e një ministrie. Me 
miratimin e këtij ligji, u shfuqizua ligji nr. 277, datë 14. 8. 1946 “Për Kontrollin e Përgjithshëm 
të Shtetit”, si dhe çdo dispozitë tjetër që binte në kundërshtim me ligjin nr. 784, datë 20. 1. 1950. 
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, i cili ishte në rang ministri, u emërua Manush Myftiu, 
me dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullor, kurse nënkryetarët emëroheshin nga Këshilli i 
Ministrave me propozimin e Kryetarit të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe ishin në rang 
zëvendësministri. 

Komisioni i Kontrollit të Shtetit kishte pothuajse po ato 
detyra që kishte Kontrolli i Përgjithshëm i Shtetit. Një 
veçori e ligjit ishte përcaktimi në nenin 4 të tij: “Komisioni i 
Kontrollit të Shtetit në punën e tij mbështetet në inisiativën 
dhe bashkëpunimin e masave popullore”. Kjo shënonte 
futjen e parimeve të reja dhe pasqyronte direktivat e Partisë 
së Punës për t’u mbështetur në vijën e masave. 

Manush Myftiu
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit

1950 - 1952, 1952 - 1954, 1989 -1990

Ligji nr. 784, datë 20.1.1950 “Mbi Komisionin e Kontrollit të Shtetit” 
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Ministria e Kontrollit 12.06.1952 - 06.04.1959

Me dekretin nr. 1480, datë 12.06.1952 të Presidiumit të Kuvendit Popullor u krijua 
“Ministria e Kontrollit”, si organi më i lartë i kontrollit të shtetit, që ushtronte kontroll 
mbi llogarinë dhe shpenzimin e mjeteve monetare dhe të vlerave materiale të shtetit, 
si dhe mbi zbatimin e vendimeve të Qeverisë. Me këtë dekret u shfuqizua ligji nr. 784, 
datë 21.01.1950 “Për Komisionin e Kontrollit të Shtetit”. Sipas nenit 2 dhe 3 të dekretit, 
kompetencat dhe detyrat e Ministrisë së Kontrollit ishin pothuajse të njëjta me ato të 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 

Qazim Mehmet Kondi
 Zv. ministër i parë i Kontrollit të Shtetit. Në vitin 1950 mori drejtimin e Kontrollit të Shtetit, 

në mungesë të ministrit. Në këto vite u hodhën bazat organizative dhe metodikat përkatëse të 
veprimtarisë së kontrollit

Dekreti mbi Ministrinë e Kontrollit dhe dekreti mbi zhdëmtimin në të holla të Ministrisë së Kontrollit. 
“Fletorja Zyrtare”, Nr. 11, nr. 1480, datë 12. 06. 1952 
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Ndryshe nga përcaktimi në ligjin për Komisionin e Kontrollit të Shtetit, ku Komisioni kishte 
për detyrë të bënte revizione shtetërore sipas urdhërit të Këshillit të Ministrave, në detyrat e 
Ministrisë së Kontrollit, në nenin 3, germa “b” të dekretit të mësipërm përcaktohej se “Ministria 
e Kontrollit kishte për detyrë të bënte revizione shtetërore me porosinë e ministrit të Kontrollit”. 
Krahas detyrave, Ministria e Kontrollit kishte të drejtë t’u jepte udhëzime të detyrueshme të 
gjitha ministrive, administratave qendrore,  komiteteve  dhe  drejtorive  pranë  Këshillit  të 
Ministrave dhe organeve vartëse, si dhe të gjitha institucioneve, ndërmarrjeve dhe organizatave 
të tjera shtetërore, kooperativiste dhe shoqërore. Ajo i raportonte Këshillit të Ministrave 
për përfundimet e revizioneve e verifikimeve dhe merrte masa për ndalimin e veprimeve të 
kundërligjshme etj.

Deputetë të Kuvendit Popullor v. 1958

Mehmet Shehu
 Kryetar i Këshillit të Ministrave 

1954-1981
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Komisioni i Kontrollit të Shtetit  06.04.1959 - 17.03.1966

Haxhi Lleshi
President i Kuvendit Popullor

 1953-1982

Me dekretin nr. 2878, datë 06. 04. 1959 të Presidiumit të Kuvendit Popullor, i cili shfuqizonte 
dekretin 1480, datë 12.06.1952 “Për Ministrinë e Kontrollit”, ndryshoi dhe statusi i organit të 
kontrollit, nga Ministri e Kontrollit, në Komisioni i Kontrollit të Shtetit. Ky organ verifikonte në 
emër të Qeverisë zbatimin e dispozitave të nxjerra prej saj për çështjet më të rëndësishme të 
ekonomisë dhe të kulturës popullore, studionte strukturën dhe çështjet që kishin të bënin me 
punën e aparatit shtetëror, kontrollonte zbatimin e një regjimi të fortë kursimi për shpenzimin 
e drejtë dhe sipas nevojës të mjeteve monetare dhe vlerave materiale. Kryetar i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit  për 12 vjet rresht deri në vitin 1966 ka qenë Shefqet Peçi. 

Dekret nr. 2878 dhe nr. 2879, datë 6.04.1959, “Mbi Komisionin e Kontrollit të 
Shtetit” dhe “Mbi caktimin e zhdëmtimeve me të holla nga Komisioni i Kontrollit 

të Shtetit”. “Gazeta Zyrtare”, nr. 2, v. 1959
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Inspektimi i Shtetit 17.03.1966 - 12.9.1986

Në kuadrin e revolucionarizimit dhe të përsosjes së aparateve administrative, bashkë me 
disa institucione të tjera të shtetit, me ligjin nr. 4122, datë 17. 03. 1966 “Mbi bashkimin 
dhe suprimimin e disa ministrive”, u suprimua edhe Komisioni i Kontrollit të Shtetit, duke 
marrë formën e Inspektimit të Shtetit, si pjesë përbërëse e aparatit të Këshillit të Ministrave. 
Funksionet, detyrat dhe të drejtat e Inspektimit ishin përcaktuar me një rregullore të brendshme 
të miratuar nga Këshilli i Ministrave, që në përmbajtje ruante pothuajse të njëjtat funksione me 
ato të përcaktuara për Komisionin e Kontrollit të Shtetit. Në këtë formë organizimi, ky organ 
funksionoi deri në vitin 1982. Për periudhën 1966-1970 kryetar i Inspektimit të Shtetit ka qenë 
Spiro Koleka, në vitet 1970-1978 Sulejman Baholli dhe në vitet 1978-1982 Osman Murati.  

Sulejman Baholli   
Kryetar i Inspektimit të Shtetit 

1970-1978

Ligji nr. 4122 mbi suprimimin e 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 

Tiranë, 17 mars 1966. “Gazeta 
Zyrtare” nr. 2, viti 1966
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Osman Murati   
Kryetar i Inspektimit të Shtetit 

1978-1982

Shënime me vlerësime mbi Ispektimin e Shtetit 
nga Osman Murati, v. 2004 

Stefan Papagjoni
Kryetar i Inspektimit të Shtetit 

1982-1986
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E detyruar nga situata e rënies ekonomike të vendit, Qeveria ndër të tjera, vendosi të merrte 
masa për rritjen e rolit e të ndikimit të organeve të kontrollit në drejtim të administrimit të 
pronës së përbashkët. Për këtë, me vendim të Këshillit të Minstrave nr. 301, datë 22.10.1982 
“Për detyrat dhe të drejtat e Inspektimit të Shtetit”, Inspektimi i Shtetit u riorganizua si organ 
brenda aparatit të Këshillit të Ministrave, me platformë politike të diktuar nga Partia e Punës së 
Shqipërisë. Kryetar i Inspektimit të Shtetit u emërua Stefan Papagjoni. 

Inspektimi i Shtetit kishte këto detyra dhe të drejta: Të kontrollonte zbatimin e akteve ligjore dhe 
nënligjore për administrimin e pronës socialiste; të mbikëqyrte forcimin e kontrollit shtetëror 
nga organet e tjera shtetërore; të kontrollonte zatimin e detyrave të ngarkuara nga Këshilli i 
Ministrave;  të bënte përgjithësime për veprimtaritë e organeve përkatëse shtetërore dhe të 
informonte Këshillin e Ministrave. 

Faksimile e znj. Monika González-Koss, 
Drejtore e Planifikimit Strategjik në 

INTOSAI, e cila konfirmon anëtarësimin e 
KLSh-së në INTOSAI në vitin 1984

Dear r. Muca, 
the Supreme Audit Office 
of Albania is a member of INTOSAI 
since the year 1984. 
Best regards 
Monika González-Koss 
INTOSAI 
General Secretariat 
Austrian Court of Audit Vienna 
e-mail: gonzalez@rechnungshof.gv.at 
Tel: +43 676 8911 847

Prof. dr. Ismet Elezi nga viti 1966 deri në vitin 1985, ka kryer detyrën e 
kryetarit të Byrosë Juridike në Këshillin e Ministrave. Në fushën pedagogjike 
ka një përvojë 50-vjeçare, si pedagog e drejtues në Fakultetet e Drejtësisë 
dhe të Ekonomisë, lektor i lëndëve të së drejtës penale, të kriminologjisë 
dhe të politikës penale. Në fushën e botimeve shkencore, është autor i 
mbi 280 botimeve, nga të cilat 34 libra, monografi, tekste universitare dhe 
artikuj shkencorë. Ka dhënë ndihmesë në hartimin e legjislacionit shqiptar. 
Në vitin 1998 Qendra Ndërkombëtare e Biografive në Kembrixh (Angli) e ka 
shpallur “Njeriu Ndërkombëtar në Shkencë“, përkrah 2000 shkencëtarëve 
të shekullit të 20-të në botë. Në vitin 2011 “Association International de 
droit penal“ me qendër në Francë, e ka shpallur “President nderi të grupit 
kombëtar shqiptar”.

Prof. dr. Ismet Elezi   
Kryetar i Byrosë Juridike në Këshillin e 

Ministrave në vitet 1966-1985
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Inspektimi i Shtetit nuk kryente kontroll-revizione, por ngarkonte strukturat e tjera të kontroll-
revizionit të ministrive, të institucioneve të tjera qendrore, të komiteteve ekzekutive dhe të 
ndërrmarjeve në bazë, si dhe të Ministrisë së Financave, të cilat ishin të detyruara të kryenin 
detyrën e ngarkuar dhe të raportonin për rezultatet e dala brenda afateve të caktuara. 

Në ushtrimin e aktivitetit të tij Inspektimi i Shtetit kishte të drejtë të kërkonte nga subjektet 
objekt kontrolli, dokumente e sqarime në lidhje me çështjet që kontrollonte. Objektet ishin të 
detyruar t’ia jepnin ato. Gjatë ushtrimit të veprimtarisë kontrolluese, Inspektimi bashkëpunonte 
me prokuroritë, gjykatat, organet e punëve të brendshme, organizatat shoqërore, organet e 
shtypit e të tjera. 

Kryeministri Adil Çarçani paraqet programin e qeverisë, 15 janar 1982

“Kontroll revizioni nuk është inventarizues 
magazine”, artikull i botuar në gazetën 

“Bashkimi”, 19 qershor 1980

 Niko Gjyzari 
Ministër i Financave 

16.02.1984 - 15.07.1985, 1985 -1990 
Kryetar i Komisionit të Planit të Shtetit 

dhe ministër Shteti në vitin 1990
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Komisioni i Kontrollit të Shtetit 12.09.1986 – dhjetor 1990

Vendim nr. 71/1, datë 
12 . 09. 1986 i Byrosë 

Politike të  KQ të 
Partisë së Punës të 

Shqipërisë “Për forcimin 
e mëtejshëm të kontrollit shtetëror’’. AQSH, Fondi 

490, Viti 1986, Dosja 108, fl.6-8

Ligji nr. 7108, datë 21. 02. 1987 “Për Komisionin e Kontrollit të shtetit”. 
AQSH, Fondi 490, Viti 1986, Dosja 108, fl.1-4 

Enver Halili
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit

 1987-1989 

Duke parë dhe ndjerë rënien e shpejtë ekonomike të vendit, si dhe gjendjen e vështirë 
ekonomike të popullatës, e cila nga dita në ditë rëndohej më tepër dhe ku problemi i furnizimit 
të popullsisë me ushqime e shërbime ishte kthyer në një shqetësim të përditshëm, bazuar në 
materialin “Për gjendjen dhe masat që duhen marrë për forcimin e kontrollit shtetëror” të 
Këshillit të Ministrave dhe me propozim të tij, Komiteti Qendror i PPSh-së, me vendimin nr. 
71/1, datë 12.09.1986, vendosi krijimin e Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 
Mbështetur në këtë vendim të Komitetit Qendror të Partisë dhe me propozim të Këshillit të 

Ministrave, Kuvendi Popullor i republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë miratoi ligjin nr. 7108, datë 21.02.1987 “Për 
Komisionin e Kontrollit të Shtetit”. Kryetar i Komisionit u 
emërua Enver Halili. 
Në zbatim të nenit 1 të tij Komisioni i Kontrollit të Shtetit 
vepronte si organ kolegjial dhe vendimmarrës në shkallë 
ministrie, që drejtohej nga Kryetari, i cili barazohej me 
ministrin, zëvendëskryetarët dhe 5-6 anëtarë, të cilët 
caktoheshin nga Këshilli i Ministrave.
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Objekt kryesor i veprimtarisë së Komisionit të Kontrollit të Shtetit ishin po ato që kishte Inspek-
timi i Shtetit, por me disa ndryshime në detyrat dhe të drejtat. Në kuadrin e të drejtave dhe de-
tyrave, Komisioni i Kontrollit të Shtetit kontrollonte: “zbatimin e vendimeve më të rëndësishme 
dhe të akteve të tjera të nxjerra nga Këshilli i Ministrave; zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore 
për administrimin e pronës socialiste, sidomos në drejtim të ruajtjes e administrimit të mall-
rave, mënjanimin e mallrave stoqe e me qarkullim të ngadalshëm, përdorimin me frytshmëri 
të bazës materialo - teknike dhe forcimin e regjimit të kursimit etj”. Në zbatim të ligjit nr. 7108, 
datë 21.02.1987, Këshilli i Ministrave nxori vendimin nr. 51, datë 04.03.1987 “Për detyrat e të 
drejtat e Komisionit të Kontrollit të Shtetit si dhe strukturën organizative të tij”, ku, ndër të tjera, 
kryeinspektorët dhe inspektorët e Komisionit të Kontrollit të Shtetit, me autorizim të Kryetarit, 
kishin të drejtë të kërkonin nga organet shtetërore dhe ekonomike dokumente e sqarime për 
çështjet që i interesonin gjatë kontrollit. 

Kontroll të vazhdueshëm, në çdo hallkë e për çdo gjë. Artikull i botuar në gazetën 
“Zëri i Popullit”, 20 maj 1989

rregullore e brendshme e Komisionit të Kontrollit të Shtetit, miratuar nga 
kryetari i saj Enver Halili, 30.06.1987 
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Në këtë periudhë të turbullt dhe të pastabilizuar 
që po kalonte vendi ynë, në konteksin e forcimit 
të punës dhe të kërkesës së llogarisë, si të gjit 
ha institucionet dhe institucioni i kontrollit 
u karakterizua me ndërrime të shpeshta të 
titullarëve të tij. Me vendim të KM nr. 389, datë 
23.09.1989, Kryetar i Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit u emërua Manush Myftiu, në atë kohë 
anëtar i Byrosë Politike të KQ të Partisë, post të 
cilin e mbajti deri në muajin gusht 1990. Gusht-
dhjetor 1990 u emërua Simon Stefani.
Kjo periudhë u karakterizua nga bllokimi i 
zhvillimit ekonomik, nga abuzime të udhëheqjes 
komuniste dhe një varfëri ekstreme pllakosi të 
gjithë vendin.

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 51, datë 04.03.1987 për “Detyrat dhe të 
drejtat e Komisionit të Kontrollit të Shtetit si dhe strukturën organizative të tij.”         

Simon Stefani
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të 

Shtetit, gusht-dhjetor 1990
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Gjatë periudhës 45-vjeçare të sundimit komunist në Shqipëri (1945-1990) për organet e 
kontrollit u aprovuan disa dekrete dhe ligje, duke ndryshuar apo reformuar organin e kontrollit 
disa herë, në varësi të situatave politiko - ekonomike dhe vullnetit të Partisë e të Qeverisë. 
Ndryshimet apo reformimet e bëra kanë konsistuar kryesisht në ndryshimin e emërtimit 
dhe organizimit të institucionit të kontrollit e jo në përmbajtje, duke filluar nga pavarësia 
institucionale e tij, drejtimi dhe funksionimi i institucionit, përfshirë objektin dhe fushën e 
ushtrimit të veprimtarisë, si dhe të drejtat, detyrat dhe kompetencat. 

Në asnjë nga dispozitat ligjore e nënligjore për organizimin dhe funksionimin e organit 
të kontrollit të shtetit në periudhat e ndryshme nuk ishte e përcaktuar e drejta e organit të 
kontrollit për të kontrolluar veprimet që kishin të bënin me krijimin dhe përdorimin e thesarit 
të shtetit, me përdorimin e fondeve nga Sigurimi i Shtetit, me krijimin dhe përdorimin e valutës 
në institucionet që konsideroheshin me aktivitet sekret etj. 

Doktrina komuniste në tërësi dhe izolimi i vendit në periudhën e sistemit komunist kanë 
ndikuar dhe në funksionimin e organeve të kontrollit, të cilat gëzonin kompetenca të shumta në 
ushtrimin e detyrës dhe në vendimmarrje. Këto mund t’i jepnin tipare të një organi ndëshkues 
të diktaturës së proletariatit. Ky ka qenë dhe konstatimi i organizmave ndërkombëtarë të 
kontrollit. 

Ali Kaza
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit

dhjetor 1990 

Bujar Kolaneci 
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit 

janar-shkurt 1991 

Kongresi i EUROSAI-t, Madrid, nëntor 1990 
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Rëzimi i diktaturës komuniste dhe vendosja e pluralizmit politik në Shqipëri në fillim të vitit 
1991,  u shoqëruan me Lëvizjen Studentore të Dhjetorit 1990 për “Liri dhe Demokraci”, “E 
duam Shqipërinë si gjithë Europa” që çuan në zgjedhjet e 31 marsit 1991. Në Shqipëri u bënë 
zgjedhjet e para pluraliste dhe më pas i gjithë vendi u përfshi në procesin e ndryshimit dhe 
reformimit. ristrukturimi i ekonomisë u shoqërua me masat për kalimin në ekonominë e 
tregut, duke filluar nga liberalizimi i çmimeve, reforma monetare, strategjia dhe privatizimi i 
pronës shtetërore, shpërndarja e tokës bujqësore etj. Viti 1991 shënoi dhe rritjen e protestave 
të forcave demokratike, të cilat nuk fituan shumicën në zgjedhjet e 1991-it, por që çuan më 
pas në zgjedhjet e parakohshme të 22 marsit 1992, të cilat sollën në krye të vendit, për herë 
të parë pas 45 vjetësh diktaturë, një qeveri demokratike të dalë nga zgjedhje të lira ku Partia 
Demokratike fitoi shumicën absolute të vendeve në parlament.

Komisioni i Kontrollit të Shtetit janar - dhjetor 1991

Arben Broci dhe Azem Hajdari drejtues të lëvizjes studentore të viteve 1990 - 1991 
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Si të gjitha ministritë dhe institucionet qendrore, edhe institucioni i kontrollit u përfshi në 
procesin e ristrukturimit për t’iu përshtatur zhvillimeve demokratike. Përafrimi me kërkesat e 
standardeve ndërkombëtare në fushën e administrimit publik e të kontrollit kërkonte krijimin e 
institucionit të kontrollit sipas parimeve dhe skemave të   vendeve të demokracive perëndimore. 
E këtij karakteri ka qenë dhe reforma insitucionale në fushën e kontrollit shtetëror. Në Qeverinë 
e sapodalë nga zgjedhjet e para pluraliste, Zydi Pepa ishte kryetari i Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit në Qeverinë socialiste me kryeministër Fatos Nanon. Me zhvillimin e ngjarjeve dhe 
ndryshimet e shpejta politike, po në këtë vit kemi ndryshim në kreun e Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit, emërohet Alfred Karamuça përfaqësues i Partisë republikane, si kryetar, në kohën e 
Qeverisë së Stabilitetit me kryeministër Ylli Bufin. Në kuadrin e hartimit të Kushtetutës së re të 
republikës, lindi nevoja për një konceptim të ri juridiko-organizativ të Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit. 

Zydi Pepa
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit 

22.02.1991 - 15.06.1991

Alfred Karamuço
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit

 16.06.1991 - 11.12.1991

Propozime për një konceptim të ri të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, dërguar  
Kuvendit Popullor nga Alfred Karamuço, kryetar i KKSH-së, 1991
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Në Qeverinë Teknike me Kryeministër Vilson 
Ahmetin u emërua si kryetar i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit Ylli Memisha, i cili më datë 25. 01. 
1992 i dërgoi Këshillit të Ministrave, për shqyrtim 
dhe miratim,  projektligjin “Për Komisionin e 
Kontrollit të Shtetit”. Sipas projektligjit, objekti 
dhe funksioni i kontrollit të shtetit duhej të ishin 
kontrolli ndaj financave të shtetit dhe përdorimit 
të pasurive shtetërore, objekt ky edhe i organeve të 
larta të kontrollit shtetëror në vendet perëndimore. 
KKSh-ja duhej të shndërrohej kështu në një 
organ të specializuar të Kuvendit, që do të ndiqte 
zbatimin nga Qeveria dhe organet e administratës 
të ligjeve, aktet e miratuara për financat dhe krejt 
ekonominë, si dhe të ndikonte në mënjanimin e 
mangësive dhe shkeljeve që konstatoheshin në çdo 
nivel të administratës. 

Informacion i z. Ylli Memisha, kryetar  i KKSh-së mbi 
projektligjin e Kontrollit të Komisionit të Shtetit, 

Tiranë 1992

Ylli Memisha
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit

 15.12.1991 -14.04.1992

KONTROLLI I SHTETIT Në PERIuDHëN E DEMOKRACISë

Komisioni i Kontrollit të Shtetit janar 1992 - 31 gusht 1992

Kastriot Islami
Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë 

17 prill 1991 - 6 prill 1992
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Diskutimet për këtë projektligj patën veçori dhe iu përgjigjeshin ndryshimeve strukturore që 
po bënte vetë shteti shqiptar në demokratizimin e mëtejshëm të tij dhe përafrimit me normat 
dhe standardet e institucioneve homologe të Europës dhe të ShBA-së. KKSh-ja kundërshtoi 
propozimin e Ministrisë së Financave, që ky organ të kishte detyrë kryesore kontroll-revizionin 
ekonomiko-financiar, duke pasur në vartësi dhe strukturat e tyre në rrethe, me pretendimin 
se kjo do të dobësonte së tepërmi kontrollin shtetëror. Madje, u argumentua se nuk bëhet fjalë 
për një ndryshim në formë të KKSh-së, por për një rikonceptim të plotë të tij në përmbajtje, ku 
varësia nga Kuvendi Popullor nuk do të ishte thjesht një zhvendosje mekanike. 

 Shkresa për dërgimin e vërejtjeve 
për projektligjin 

nga Prokurori i Përgjithshëm

 Pjetër Arbnori 
 Kryetari i Kuvendit

06. 04.1992 - 24. 07. 1997

Shkresë e kryetarit të Kuvendit Popullor, Pjetër Arbnori, 
dërguar Këshillit të Ministrave për shqyrtim të projektligjit 

për një shtesë në ligjin nr. 7491, dt. 29.04. 1991 



85
90 vjet Kontrolli i Lartë

 i 
Sh

te
tit

Prof. dr. Sali Berisha 
President i republikës

9 prill 1992 – 24 korrik 1997 

Prof. dr. Aleksandër Meksi 
Kryeministër i Shqipërisë       

14 prill 1992 - 1 mars 1997

Pas fitores së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 22 marsit 1992 dhe me krijimin 
e Qeverisë së re demokratike, Presidenti i republikës së Shqipërisë, Prof. dr. 
Sali Berisha shpalli Kabinetin Qeveritar me kryeministër Aleksandër Meksi, me 
Dekretin nr. 166, datë 13. 04. 1992, në të cilin në krye të Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit u emërua z. Blerim Çela. 

Qeveria e re demokratike me kryeministër Aleksandër Meksin (1992 – 1996): Aleksandër 
Meksi, Bashkim Kopliku, Rexhep Uka, Genc Ruli, Alfred Serreqi, Kudret Çela, Artan Hoxha, 
Abdyl Xhaja, Safet Xhulali, Fatos Bitincka, Ilir Manushi, Tritan Shehu, Ylli Vejsiu, Dhimitër 
Anagnosti, Osman Shehu,  Dashamir Shehi,  Agron Musaraj, Petrit Kalakula, Maksim Konomi, 
Blerim Çela, Eduartd Ypi dhe Presidenti i Republikës, Sali Berisha
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Blerim Çela
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit     

13. 04. 1992 - 31. 08. 1992,  më pas
Kryetar i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit

31. 08. 1992 - 22. 09. 1997

Marrëveshja CEELI-ShKSH 
për hartimin e ligjit të ri.

Nga data 14. 04. 1992 deri më 31. 08. 1992 
institucioni i kontrollit kishte funksionuar mbi 
bazën e ligjit nr. 7108, datë 21. 2. 1987 “Për 
Komisionin e Kontrollit të Shtetit” dhe me vendimin 
e KM nr. 51, datë 04.03.1987 “Për detyrat dhe të 
drejtat e Komisionit të Kontrollit të Shtetit, si dhe 
strukturën organizative të tij”. 
Ndërkohë, me asistencën e Bashkimit Europian, 
KKSh ripunoi dhe paraqiti  projektligjin “Për   
Shërbimin e Kontrollit të Shtetit”, i cili u miratua 
nga Kuvendi Popullor në fund të muajit gusht 
1992. Një ndihmesë për hartimin e projektligjit ka 
dhënë dhe projekti i Iniciativës Ligjore në Europën 
Qendrore dhe  Lindore (CEELI -  Central  and  East 
European Initiative) si dhe marrëveshja e lidhur 
midis CEELI-t dhe SHKSh. 
Deri në ristrukturimin konstitucional të kontrollit 
shtetëror, Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 162, 
datë 07. 05. 1992, kaloi në përbërje të Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit drejtorinë e kontroll-
revizionit ekonomiko-financiar në Ministrinë 
e Financave e të Ekonomisë, si dhe seksionet e 
kontroll-revizioneve të ish-Komiteteve Ekzekutive 
të rretheve. Kështu, KKSh-ja mori edhe atributet 
e kontroll-revizionit të brendshëm, veprimtari të 
cilën e ushtroi deri në vitin 2000.
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Mbështetur në ligjin nr. 7491, datë 29.4.1991 “Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese”, 
Kuvendi Popullor i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 7597, datë 31.8.1992 “Për 
një shtesë në ligjin nr. 7491, datë 29.4.1991 “Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese”, ku 
në nenin 41 u shtua neni 41/a me këtë përmbajtje: “Shërbimi i Kontrollit të Shtetit është 
organi më i lartë i kontrollit ekonomik dhe financiar. Shërbimi i Kontrollit të Shtetit 
është i pavarur, ai i nënshtrohet vetëm Kushtetutës dhe ligjit. Shërbimi i Kontrollit 
të Shtetit raporton e jep llogari para Kuvendit Popullor. Në të përcaktohej objekti i 
organizimit, i drejtimit dhe i realizimit të kontrollit për zbatimin e buxhetit të shtetit, 
për administrimin e pronës shtetërore, për burimet dhe përdorimin e të ardhurave të 
ndërmarrjeve shtetërore të institucioneve, si dhe për përdorimin e fondeve materiale 
e financiare të dhëna me administrim nga shteti organizatave shoqërore dhe politike.

Ligji  nr. 7597, dt. 31.08. 1992 
“Për Shërbimin e Kontrollit të Shtetit”

Stema e Shtetit Shqiptar nga viti 
1992 deri më 1998 

Shërbimi i Kontrollit të Shtetit  31.08.1992 – 23.12.1997 
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Veçori për institucionin gjatë kësaj periudhe është hapja dhe vendosja e lidhjeve me 
institucione të huaja homologe. Kjo duket në relacionin shoqërues të projektligjit, 
ku krahas ndryshimeve demokratike të ndodhura në vendin tonë, për herë të parë 
përmendet dhe Deklarata e Limës (1977), e njohur si Kushtetuta e Institucioneve të 
Auditimit  në të gjithë botën. KKSh-ja kishte arritur të vendoste marrëdhënie me to. 
Komisioni i Kontrollit të Shtetit ka qenë anëtar formal i INTOSAI-t që nga viti 1984, 
dhe është bërë anëtar aktiv nga viti 1992. Ai ka paguar rregullisht kuotat vjetore të 
caktuara nga këto organizata.

Kopje e Raportit të Aktivitetit Vjetor të Zyrës 
së Përgjithshme të Auditimit të Mbretërisë së 

Bashkuar (National Audit Office), 4 janar 1991

Z. John Bourn, Kontrollori dhe Audituesi i Përgjithshëm 
i Mbretërisë së Bashkuar përgjatë viteve 1998-2008. 
Personalitet i njohur dhe i respektuar nga institucionet 
ndërkombëtare të auditimit. Ai ishte kryetar i Bordit 
Mbikëqyrës për monitorimin e aktiviteteve të vendosjes 
së standardeve të realizuara nga organet e politikave të 
kontabilitetit, kryetar i Bordit Profesional Vëzhgues për 
Kontabilitetin, vëzhgues i Këshillit Raportues Financiar 
dhe anëtar i Jurisë së Rishikimit të Raportimit Financiar, 
organe të cilat përkrahin raportimin e saktë financiar në 
sektorin privat të Mbretërisë së Bashkuar. Sër Xhon Born 
më 19-22 tetor 2003 vizitoi Shqipërinë.                          
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Dr. Franc Fiedler, Presidenti i Gjykatës  
së Kontrollit të Austrisë dhe sekretar i 

përgjithshëm i INTOSAI-t 

Seminari ndërkombëtar i organizuar nga ShKSh-ja 
me temë “roli i institucioneve supreme të kontrollit 
në një shtet demokratik”. Marrin pjesë z. Aleksandër 

Meksi, Blerim Çela, dr. Franc Fiedler. 
Tiranë 11-12 dhjetor 1995

Me miratimin e këtij ligji, për kontrollin 
shtetëror u hodhën themelet e një or-
gani dhe organizimi të ri, të ndryshëm 
në formë dhe përmbajtje, nga funksi-
onet dhe struktura e organizmave të 
mëparëshme.  Sipas nenit 3, të ligjit 
organik, “ShKSh-ja ushtronte kontroll 
dhe kryente revizion ekonomiko-
financiar në Këshillin e Ministrave, 
ministritë dhe institucionet e tjera 
qendrore, Bankën e Shqipërisë, bankat 
shtetërore të nivelit të dytë, në organet 
e administrimit lokal, në institucionet 
buxhetore, në ndërmarrjet shtetërore 
dhe ato të përbashkëta, në forcat e 
armatosura, si dhe në partitë dhe 
organizatat politike e shoqërore vetëm 
për fondet e dhëna nga buxhetit i shtetit. 
ShKSh ushtronte kontroll në aparatin 
e Kuvendit Popullor dhe Kabinetin e 
Presidentit për përdorimin e fondeve 
materiale e financiare”. Për kryerjen e 
funksioneve të veta, ShKSh-ja kishte një 
sërë të drejtash. Por ky ligj, në një nga 
nenet e tij, që lejonte kryetarin ShKSh-
së të mbante dhe mandatin e deputetit, 
krijonte premisa për mosdepolitizimin 
plotësisht të institucionit. 

Letër e dr. Franz Fiedler dërguar z. Blerim Çela mbi 
kuotën e kontributit  të anëtarësimit të Shqipërisë në 

INTOSAI, 1993

Delegacioni i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit 
të Shqipërisë, kryesuar nga  Blerim Çela, në 
Kongresin XV, të INTOSAI-t, që u zhvillua në 

Kajro. 02. 10. 1995
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Delegacioni i Shërbimit të Kontrolllit të Shtetit, 
i kryesuar nga kryetari z. Blerim Çela, në Kongresin e INTOSAI-t, Uashington, D.C., tetor 1992

“Forca zbuluese e goditëse e kontrollit nuk i njeh ngjyrat partiake” artikull i botuar 
në gazetën “rilindja Demokratike”, 8 dhjetor 1993.

Pritje e delegacionit austriak të kryesuar nga Presidenti i Gjykatës së Kontrollit të Austrisë 
dr. Franz Fiedler, nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë prof. dr. Sali Berisha dhe nga 

kryeministri prof. dr. Aleksandër Meksi
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Me zhvillimet e reja politike në vend u pa e arsyeshme që ligji për ShKSh-në të amendohej 
me ligjin nr. 7949, datë 14.06.1995. Sipas këtij ligji, ShKSh-së iu dha e drejta të merrte edhe 
disa masa me karakter ekzekutiv. Me këtë ligj ShKSh-ja paraqitet si një organ që kish marrë 
formën e vet të plotë, si nga ana e plotësimit të organikës me profesionistë, po ashtu edhe 
përsa i përket përvojës së fituar gjatë këtyre viteve, ku përparësi i ishte dhënë kontrolleve në 
drejtim të: privatizimit të pronës shtetërore, aktiviteteve bankare, realizimit të të ardhurave 
të buxhetit të shtetit, shpenzimeve me fonde nga buxheti i shtetit në këshillat e rretheve, 
bashkitë, komunat etj. Bazuar në standardet ndërkombëtare të auditimit, ShKSh-ja bëri 
edhe hapat e parë në drejtim të përgjegjësisë së administratorëve publikë ndaj ruajtjes së 
mjedisit. 

Letër e Kryetarit të Gjykatës së Llogarive të Greqisë, 
z. Apostolis Botsos, drejtuar z. Blerim Çela, kryetar i 

ShKSh-së. V. 1996

Z. Blerim Çela, kryetar i Shërbimit të Kontrollit të 
Shtetit nё zyrën e tij. Viti 1994

Arben Xhaçka                                                                                                                       
Nën-Kryetar i SHKSH                                                                                                                       

01.07.1993 – 15.09.1993                                                                                                                                       
   dhe Sekretar i Përgjthshëm                                                                                                                        

16.09.1993 – 22.09.1997
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Standardet e auditimit, të përcaktuara nga Shërbimi i Kontrollit të Shtetit. V. 1996

Në këto vite nga ShKSh-ja, u shënuan zhvillime në drejtim të: funksionimit e organizimit, të 
përmirësimit të legjislacionit të këtij institucioni në përputhje me standartet europiane, të 
hapjes dhe lidhjes me organizmat simotra ndërkombëtare si dhe kualifikimit të tij. 

a) Filloi përgatitja e raporteve vjetore të veprimtarisë, ku u konstatuan shkelje me pasojë dëm 
ekonomik. Nga raportimet e veprimtarisë së ShKSh-së për periudhën 1993-1996, u zbuluan 
mungesat në lekë, dëmtime dhe shkelje të disiplinës, për të cilat u kërkua kthimi i dëmit në 
buxhetin e shtetit. Veçori është ngritja cilësore dhe dhënia e llogarisë në Kuvendin e Shqipërisë 
nga kryetari i ShKSh-së, raportet e të cilit bazoheshin dhe në ankesat dhe letrat e qytetarëve dhe 
të subjekteve juridike. 
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b) Me interes është përgatitja dhe përmirësimi i funksionimit ligjor të këtij institucioni 
kushtetues. ShKSh-ja ndërmori nismën ligjore për kthimin e këtij institucioni në 
Gjykatë Llogarie, me argumentimin se me këtë shndërrim shumë nga dobësitë e 
vërejtura, sidomos në fushën e gjykimit të dëmeve financiare, rikthimit të tyre në 
Buxhetin e Shtetit dhe të mosderdhjes së detyrimeve fiskale, do të eliminoheshin. 
Për këtë u përgatit dhe një projektligji ku u mor dhe mendimi i organizatave 
ndërkombëtare. Por projektligji nuk kaloi dot as në Qeveri dhe as në Parlament, 
për shkak të trazirave të vitit 1997, që tronditën themelet e Shtetit, duke kulmuar 
me rrëzimin e Qeverisë dhe me zgjedhje të parakohshme më 28 qershor 1997. Me 
marrjen e pushtetit dhe krijimin e Qeverisë së re nga Partia Socialiste dhe aleatët e 
saj, maxhoranca e re kërkoi zëvendësimin e Kryetarit të ShKSh-së, duke i ndërprerë 
në mënyrë të padrejtë mandatin. Pas shkarkimit të kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, 
nga Kuvendi u shkarkua dhe Kryetari i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit. Zgjidhja për 
kreun e ShKSh-së ishte pjesë e bisedimeve që ndërkombëtarët së bashku me forcat 
kryesore politike zhvilluan në San Egidio në Itali (Marrëveshja e San Egidios). 

Ankesat dhe letrat e qytetarëve drejtuar ShKSh-së

Dërgim projektligji për mendim Kryetarit të Gjykatës së Auditimit 
të Austrisë, Kryekontrollorit të NAO-s së Mbretërisë së Bashkuar, 
Presidentëve të Gjykatës së Llogarive të Francës e Portugalisë dhe 

Gjykatës Europiane të Audituesve. Tiranë, 17. 02. 1996
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Kontrata e Marrëveshjes së parë për dhënien e ndihmës ShKSh-së 
nga Projekti PHARE. V.1997

c) Një drejtim me mjaft vlerë në ushtrimin e veprimtarisë së ShKSh-së ishte krijimi i 
lidhjeve të shumta me institucionet homologe dhe organizatat ndërkombëtare të auditimit, 
zbatimi i projekteve të asistencës për ngritjen dhe zhvillimin institucional. Institucioni 
kontribuoi në vëzhgimet e INTOSAI-t dhe u është përgjigjur pyetësorëve të dërguar nga 
kjo organizatë, për problematika dhe fusha të ndryshme të kontrollit. ShKSh hartoi Kodin 
e Etikës për punonjësit, i cili iu adresua dhe INTOSAI-t. 

d) Hapja e institucionit dhe vendosja e lidhjeve me oganizatat ndërkombëtare dhe SAI-
tet i krijuan mundësi ShKSh-së të marrë pjesë në mjaft konferenca ndërkombëtare dhe 
trajnime në programe të ndryshme si pjesëmarrje: në vitin 1993 në Kongresin II të 
EUROSAI-t, të mbajtur në Stokholm, Suedi; në prill 1993 ka marrë pjesë si anëtar i grupit 
të punës së INTOSAI-t për privatizimin; në vitin 1995 në Kongresin XV të INTOSAI-t të 
zhvilluar në Kajro të Egjiptit; në vitin 1996 në Kongresin III të mbajtur në Pragë, Çeki. Një 
ndikim në hapje të institucionit, kanë dhënë dhe vizitat e përfaqësuesve të këtyre SAI-ve 
dhe organizatave ndërkombëtare në Shqipëri. 
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Në vitin 1996 PNUD ka lançuar një projekt në shumën 242 mijë USD, në plotësimin 
e nevojave bazë për kompjutera dhe në analizën e nevojave për trajnim të ShKSh-së. 
Ka mbështetur një seminar për auditimin financiar dhe auditimin e performancës, ku 
janë ftuar dhe kanë marrë pjesë përfaqësues nga disa SAI (Institucione Supreme të 
Auditimit) të Europës, një seminar mbi privatizimin, ku u ftuan të japin përvojën e tyre 
specialistë të NAO-s të Mbretërisë së Bashkuar të organizuar nga ShKSh-ja, etj.

Krahas pjesëmarrjes në këto konferenca, me rëndësi ishin dhe vizitat në këto 
institucione, të cilat patën një ndikim pozitiv për institucionin dhe mundësuan 
shkëmbimin e përvojave në fushën e kontrollit. Nën drejtimin e SIGMA-s (Mbështetje 
për Përmirësimin e Qeverisjes dhe Menaxhimit në Vendet e Europës Qendrore e 
Lindore) u zhvillua seminari me temë: “Kontrollet e Menaxhimit në Administrat”. 

Ftesë e Presidentit të INTOSAI-t L. 
Denis Desautels, FCA dërguar KLSh-së për të 
marrë pjesë në mbledhjen e përgjithshme më 

24 shtator 1997 në Ottava të Kanadasë. 
10 shtator 1997

Projekt i PNUD në shumën 242 000 $, për 
plotësimin e nevojave për kompjutera dhe 

trajnim të ShKSh-së, V. 1996
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Mustafa Kërçuku 
 Kryetar i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit  
dhe më pas  i Kontrollit të Lartë të Shtetit 

 22. 09. 1997 -  28. 10. 2004

Me vendimin e Kuvendit nr. 342, datë 22. 09. 1997, kryetar i Shërbimit të Kontrollit 
të Shtetit u emërua z. Mustafa Kërçuku. Në datën 28. 08. 1997 u bë një ndryshim në 
nenin 2 të ligjit “Për Shërbimin e Kontrollit të Shtetit”, duke shtuar një paragraf me këtë 
përmbajtje: “Kryetari i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit caktohet një përfaqësues nga 
radhët e opozitës. Përsëritja e mandatit të Kryetarit dhe zëvendëskryetarëve bëhet në 
përputhje me atë të Kuvendit Popullor”. Në kuadër të proceseve integruese, gjatë viteve 
1996-1997, Komisioni i BE-së ngarkoi ekspertët e SIGMA-s që të ndërmerrnin hapa 
seriozë për modernizimin e kontrollit të jashtëm në Shqipëri, duke kërkuar përafrimin 
e legjislacionit sa më shumë me standardet ndërkombëtare të auditimit. Me ndihmën e 
tyre u përgatit një projektligj i ri, i cili u miratua nga Kuvendi në datën 23. 12. 1997, ku 
ndër të tjera ndryshohet emërtimi i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit në Kontrolli i Lartë 
i Shtetit (KLSh). Ligji hyri më fuqi në 15 Janar 1998. 

Vendim i Kuvendit Popullor për emërimin e 
z. Mustafa Kërçuku si Kryetar i Shërbimit të 
Kontrollit të Shtetit dhe znj. Ariana Nati dhe 

z. Arben Kraja si zëvendëskryetarë.
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Fatos Nano 
Kryeministër i Shqipërisë            

 22 shkurt 1991 – 4 qershor 1991  
25 korrik 1997 – 27 shtator 1998     
29 shtator 2002 – 1 shtator 2005

Informacion i Kryetarit të Shërbimit të Kontrollit 
të Shtetit, dërguar kryeministrit të Shqipërisë 

z. Fatos Nano, si dhe strukturave të larta të Shtetit 
Shqiptar mbi konkluzionet e takimit të Parisit 
lidhur me asistencën e SIGMA-s për zhvillimin 

institucional, tetor 1997

Bashkim Fino, 
Kryeministri i Qeverisë së Pajtimit Kombëtar

9 mars 1997 - 29 qershor 1997
Seminar i organizuar nga EUROSAI, morën 

pjesë S. Mani, M. Kërçuku, S. Agai dhe 
S. Papagjoni. Varshavë, shtator 2001
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Program pune mbi Kontrollin e zbatimit të procedurave të 
prokurimit të projekteve që financohen nga Banka Botërore për 

periudhën qershor 1997- nëntor 1997

 Pandeli Majko
Kryeministër i Shqipërisë

2 tetor 1998 - 29 tetor 1999
22 shkurt 2002 - 31 korrik 2002
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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT (KLSH)  
23 dhjetor 1997 - 28 tetor 2004

Në kuadrin ligjor dhe zhvillimit strategjik të 
institucionit u bënë këto ndryshime:
a. Ligji nr. 8270, datë 23. 12. 1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit” 
solli ndryshime të cilat i përmbaheshin parimeve dhe standardeve 
ndërkombëtare në fushën e auditimit, të miratuara nga INTOSAI 
dhe SAI-t e vendeve të BE-së, siç ishin: përcaktimi i pavarësisë, 
organizimi dhe struktura, përcaktimi i të drejtave dhe detyrave 
të institucionit, heqja e së drejtës së KLSh-së për vendosjen e 
gjobave, transparenca me publikun, mbikëqyrja e veprimtarisë së 
institucioneve të kontrollit të brendshëm shtetëror, kufizimet etj. 

Ky ligj e shndërroi institucionin në një organ kolegjial të vendimmarrjes prej tre vetësh, të cilët 
i emëronte Kuvendi me propozim të Presidentit të Republikës, me mandat 7 vjeçar dhe të drejtë 
rizgjedhjeje. Objekti kryesor i punës së KLSh-së konsistonte në: kontrollin e përdorimit efektiv 
dhe të dobishëm të fondeve publike, zhvillimit të miradministrimit financiar, si dhe kontrolli i 
zbatimit të ligjshmërisë në fushën ekonomike dhe financiare. Pavarësia e plotë, depolitizimi dhe 
departizimi i organit të kontrollit u realizuan pas ngjarjeve të vitit 1997, me miratimin e këtij 
ligji dhe më pas të ligjit nr. 8417, datë 21. 10. 1998  dhe të “Kushtetutës  së republikës së 
Shqipërisë”, pjesa e katërmbëdhjetë “Kontrolli Lartë i Shtetit”, nenet 162 - 165.

Kushtetuta e republikës së Shqipërisë 1998, pjesa mbi KLSh-në
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b. Në zbatim të kërkesave të dispozitave kushtetuese për KLSh-në, nenet 162-165, ligjit organik 
të KLSh-së ju bënë disa shtesa dhe ndryshime me ligjin nr. 8599, datë 01. 06. 2000. Këto 
konsistonin në përcaktimin e autoritetit dhe funksionit të KLSh-së si institucioni më i lartë i 
kontrollit ekonomiko financiar në Republikën e Shqipërisë, përmirësimin e objektit dhe fushës 
së veprimtarisë kontrolluese, mandatin dhe kompetencat e Kryetarit, mënyrën e raportimit, 
statusin e personelit, etj. 

Dekreti i Presidentit të republikës dhe ligji nr. 8599, datë 01. 06. 2000 
“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8270, dt. 23. 12. 1997, 

“Për Kontrollin e Lartë të shtetit”

Mustafa Kërçuku
Kryetari i KLSh-së 1997-2004,
gjatë raportimit në Kuvendin e 

Shqipërisë, 18. 10. 2001 

Prof. Dr. rexhep Meidani  
President i republikës së Shqipërisë 

24. 07. 1997 - 24. 07. 2002
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c. U hartua Plani i parë Strategjik për zhvillimin e KLSh-së, për 
periudhën 1999-2002. Me ndihmën e delegacionit të BE-së, u hartua 
Plani i Zhvillimit Strategjik të KLSh-së për periudhën 2003 - 2004, 
me mbështetjen e NAO-s të Britanisë së Madhe. Realizimi i planeve 
strategjikë u bë i mundur me mbështetjen nga Projekti PHARE, ku 
KLSh-së në fund të vitit 1997 ju akordua një grant në shumën 0.8 
milionë EKU për vitet 1998 - 1999, me këta komponentë: asistencë 
teknike afatgjatë; trajnime, dhe mbështetje logjistike. 

Korrespondencë midis Avokatit të Popullit dhe KLSh-së mbi hartimin e 
një rregulloreje për lejimin e marjes së informacionit zyrtar nga publiku. 

Tiranë, 2000 

Ilir Meta
 Kryeministër i Shqipërisë

 29 tetor 1999 - 22 shkurt 2002 
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Shkresë falenderimi e kryetarit të Kuvendit, Skënder Gjinushi, 
drejtuar SIGMA-s për mbështetjen e planit strategjik  për 

zhvillimin e KLSh-së

Skënder Gjinushi 
Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë 
 24 korrik 1997 - 4 shtator 2001

Letër e z. Mustafa Kërçuku, kryetar i KLSh-së 
dërguar z. Franz Fiedler ku e falenderon për 
mundësitë e dhëna për trajnimin e stafit të 

KLSh-së. Tiranë 2000 

Takim me z. John Bourn, Auditues i Përgjithshëm 
i Mbretërisë së Bashkuar. Angli, tetor 2003
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d. Më datë 23. 06. 1999, institucioni miratoi rregulloren e dokumentimit të rezultateve të 
kontrollit dhe evadimin e tyre, në të cilën përshkruhet përmbajtja, afatet dhe elementë të tjerë, 
që duhet të ketë procesverbali, aktverifikimi, akti i kontrollit, raporti i kontrollit, projektvendimi 
dhe vendimi. Me vendimin e Kryetarit të KLSh-së nr. 100, datë 27. 11. 2000 u miratua “Rregullorja 
e brendshme e funksionimit të KLSh-së”.

 Shkresë e Sekretarit të Përgjithshëm të INTOSAI-t 
dr. Franz Fiedler, dërguar KLSh-së për derdhjen e 

kontributit te antarësisë INTOSAI nga ky institucion. 
Gusht 2000

rregullore për procedurën e dokumentimit të rezultateve të kontrollit dhe për evadimin e 
kontrollove të përfunduara, nr. 20, datë 23. 06. 1999

Kallёzime Penale tё ngritura nga KLSh-ja, 
pёr vitet 1998-2002
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Në përputhje me ligjin e tij organik, KLSH gjatë viteve 2001 – 2004 realizoi 557 auditime, 
duke zbuluar një dëm ekonomik në vlerën 14 miliardë e 197 milionë lekë. Institucioni  
mbikqyri nëpërmjet auditimeve përdorimin e fondeve buxhetore për çdo vit ushtrimor, duke 
synuar t’u paraqesë deputetëve dhe publikut në tërësi një tablo të plotë për performancën 
e KLSh-së për vitin raportues. Kjo, sipas drejtimeve më kryesore të veprimtarisë audituese, 
rezultateve të auditimit, cilësisë në kryerjen e auditimit dhe sigurimin e  saj, ndjekjen e 
kryerjes së shpenzimeve buxhetore në përputhje me kuotat e përcaktuara në legjislacionin 
përkatës për zbatimin e Buxhetit të Shtetit, marrëdhëniet në fushën e bashkëpunimit me 
brenda dhe me jashtë, etj. Drejtim kryesor i veprimtarisë audituese ka qenë rregullshmëria 
dhe zbatimi i ligjshmërisë financiare, prokurimi i fondeve buxhetore, vjelja e të ardhurave 
nga organet e sistemit fiskal, privatizimi dhe dhënia me qira e objekteve pronë shtetërore, 
si dhe në përgjithësi administrimi i pasurisë publike. 

Struktura Organizative e KLSh-së e vitit 1999

raport për veprimtarinë e KLSh-së për vitin 2001

 Veprimtaria audituese
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Për herë të parë u ushtrua një kontroll i brendshëm i institucionit, me programin e punës datë 
27.11.1997, të miratuar nga Kryetari i KLSh-së. Tematika dhe drejtimet e kontrollit u orientuan 
në çështje dhe probleme me ndikim në buxhetin e shtetit. U bënë raporte monitorimi nga të 
huaj mbi KLSh-në të ecurisë vjetore të hartuar nga SIGMA, ku jepen vlerësime pozitive, proces 
i cili përfundoi me përgatitjen e “Raportit të vlerësimit të SIGMA-s”, më 15 korrik 2003. Ky 
raport kishte si qëllim, që të pajiste autoritetet shqiptare me një vlerësim të pavarur mbi rolin 
dhe funksionimin e KLSh-së në procesin e përgjegjshmërisë publike, kundrejt standardeve 
të auditimit të pranuara në nivel ndërkombëtar dhe kundrejt “praktikës së mirë”. SIGMA 
i rekomandoi këtij Delegacioni të çelë një fond nga programi PHARE (Projekti Al 9906), për 
mbështetje ndaj KLSh-së në Shqipëri, në mënyrë që të arriheshin reformat e kërkuara. 

 Programe pune për kontrollin e brendshëm që ushtrohej në aparatin e Shërbimit të 
Kontrollit të Shtetit në qendër dhe nivel lokal

 Kryetari i KLSh-së z. Mustafa Kërçuku 
me z. John Bourn në Kongresin e V-të  të 

EUROSAI-t. Moskë, Rusi 2002

Takim i presidentëve të SAI-ve të vendeve të Europës 
Qendrore dhe Lindore, Qipro, Malta, Turqia dhe gjykata e 

Llogarive Europiane. Qipro, 25 - 27 nëntor 2001
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Bashkëpunimi  me institucione homologe
Gjatë periudhës 1997-2004, u institucionalizuan dhe u forcuan më tej marrëdhëniet e KLSh-së 
me organizatat ndërkombëtare të auditimit dhe institucionet supreme homologe të auditimit. 
Ato shërbyen për ngritjen e nivelit profesional të audituesve të institucioneve pjesmarrëse, 
konform kërkesave dhe praktikave më të mira të vendeve të BE-së, si dhe i jepnin zgjidhje 
problemeve kryesore me të cilat ballafaqoheshin këto institucione supreme, për shkëmbim 
informacioni dhe eksperience të ndërsjellë, si dhe për trajnime në fushën e kontrollit. KLSh-ja 
nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me: Gjykatën e Auditimit të Rumanisë 2003, me Zyrën 
Kombëtare te Auditimit te Bullgarisë. U thellua bashkëpunimi mes SAI-ve të Europës Qendrore 
e Lindore, me pjesëmarrjen aktive të KLSh-së në grupet e punës ku ishin ftuar specialistët 
më të mirë të këtyre SAI-ve, të cilët kontribuan në hartimin e materialeve për çështje të tilla 
si: “Rekomandimet për funksionimin e SAI-ve në kuadër të integrimit evropian” (të njohura 
gjerësisht si Rekomandimet e Pragës); “Marrëdhëniet e SAI-ve me Parlamentin”; “Hartimi i 
manualeve të Auditimit”;  “Standardet e auditimit të jashtëm në sektorin publik”; dhe ”Cilësia 
e Auditimit”. U miratua rezoluta e posaçme në mbledhjet periodike të Presidentëve të SAI-ve 
të vendeve të Europës Qendrore e Lindore, që u zhvilluan në Varshavë, (Poloni, 1998) Pragë, 
(Çeki,1999), Sofie, (Bullgari, 2000), Bukuresht, (Rumani, 2001), Qipro( 2002), Riga, (Letoni, 
2004). 

Korrespondencë midis kryetarit të KLSh-së, 
z. Mustafa Kërçuku me kryetarin e Gjykatës së 

Llogarive të rumanisë, z. Ioan Condor 
dhe Marrëveshja e Bashkëpunimit. Viti 1999 

Kryetari KLSh-së z. Mustafa Kërçuku dhe
kryetari i Gjykatës së Auditimit të Rumanisë, 

ph.d. Dan Drosu, SAGUNA, Tiranë 2003 
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Mbledhjet periodike të Presidentëve të SAI-ve të vendeve të Europës Qendrore e Lindore 
që u zhvilluan periodikisht, në Varshavë, mars 1998; Pragë, tetor 1999; Sofie, dhjetor 2000; 
Bukuresht, dhjetor 2001; Qipro Dhjetor 2002 dhe në prill 2004 në Riga të Letonisë.

Z. John Bourn Kontrollori dhe 
Audituesi i Përgjithshëm i 

Mbretërisë së Bashkuar gjatë 
vizitës në KLSh, në Tiranë 
20 - 21  tetor 2003. Ai bëri 
takim pune dhe referoi dy 

tema: “Të ndihmojmë popullin 
të shpenzojmë me kursim: 
roli i Zyrës Kombëtare të 

Kontrollit” dhe “Pavarësia dhe 
detyrat e Institucionit Suprem 

të Kontrollit në një shtet 
demokratik”. (Në qendër z. John 
Bourn dhe z. Mustafa Kërçuku)

 Presidentët e SAI-ve të vendeve
të Europës Qendrore e Lindore, 

z. Mustafa Kërçuku, kryetar i KLSh-së
 (i pari radha e dytë majtas) Riga.

 Letoni, prill 2004

Letër 
falenderimi e 
z. Vojciehovski 
president 
i Dhomës 
së Lartë të 
Kontrollit 
të Polonisë 
dërguar 
kryetarit të 
KLSh-së, lidhur 
me vizitën e 
tij në Shqipëri, 
Tiranë, 2000

Qipro, 11-14 dhjetor 2002
 (z. Mustafa Kërçuku në mes, rreshti  i sipërm)
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Projekti i Asistencës Teknike dhe Trajnimit në vlerën 500 mijë Euro për KLSH-në, u realizua 
gjatë vitit 2004 nga NAO e Mbretërisë së Bashkuar. Objektivi i përgjithshëm ishte përshtatja dhe 
zbatimi i një strategjie efektive të auditimit të KLSh-së, duke ruajtur pavarësinë në marrëdhëniet 
me organet ekzekutive, për një qeverisje të mirë në sektorin publik. Gjatë viteve 2000-2004, 
institucioni është vizituar nga personalitete të institucioneve supreme të auditimit (SAI-ve) 
në Europë dhe më gjerë, si presidenti i Dhomës së Kontrollit të Polonisë Janush Vojçehovski 
(2000), delegacion i i Zyrës Kombëtare të Auditimit të Bullgarisë dhe një delegacion i Gjykatës së 
Integrimit Europian, delegacioni i NAO-s së Mbretërisë së Bashkuar, i kryesuar nga Kontrollori 
dhe Audituesi i Përgjithshëm, z. John Bourn, (2003), Kontrollori Përgjithshëm i SHBA-së David 
M. Walker. (2004), etj.

David M. Walker
Kontrollori i Përgjithshëm i  Qeverisë së SHBA-së, duke mbajtur  fjalim në 
Pallatin e Kongreseve. Tiranë, 2004

David M. Walker Kontrollori i Përgjithshëm i  Qeverisë së SHBA-së, në takim pune 
me kryetarin dhe stafin drejtues të KLSh-së. Tiranë, 22. 06. 2004
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Prezenca e KLSh-së në konferenca, takime, 
simpoziume dhe seminare 
Gjatë periudhës 1997-2004, KLSH ka marrë pjesë në disa 
kongrese të INTOSAI-t dhe EUROSAI-t, me delegacione 
të kryesuara nga Kryetari, si në punimet e Kongresit 
XVI të INTOSAI-t në Montevideo, Uruguaj (1998), në 
Kongresin  IV të EUROSAI-t të zhvilluar në Paris. Francë, 
1999, në Kongresin  XVII të INTOSAI-t në Seul të Koresë 
së Jugut, (2001), në Kongresin V të EUROSAI-t në Moskë, 
Rusi (2003). KLSH organizoi në Tiranë, me asistencën 
e Gjykatës Evropiane të Audituesve dhe të SIGMA-s, 
seminarin “Mbi auditimin e sistemeve të IT”, ku merrnin 
pjesë SAI-it e vendeve të Evropës Qendrore e Lindore, 
Qipros, Maltës dhe Turqisë (2003).

Seminar mbi auditimin e sistemeve të IT në Tiranë 11 – 13 Qershor 2003, organizmi 
nga KLSH, me asistencën e Gjykatës Europiane të Audituesve dhe SIGMA-s. Nga KLSh 

marin pjesë M. Kërçuku, S. Agai, A. Hyseni dhe K. Kondakçiu 

Kongresi XVIII i INCOSAI-t në Budapest të Hungarisë, 10 - 16 tetor 2004, KLSH u përfaqësua nga 
kryetari z. Mustafa Kërçuku

Grupe të punës të specialistëve 
më të mirë të SAI-ve.  Nga KLSh  marin 

pjesë z. Robert Gjini, z. Sali Agaj dhe 
z. Besim Diku. Seminar EUROSAI

 Pragë, 2003
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Publikime dhe Komunikim 
Në zbatim të detyrimit ligjor të parashikuar në nenin 8, të ligjit organik të KLSh-së, institucioni 
filloi përgatitjen dhe botimin e buletineve periodike 3/mujore mbi veprimtarinë e tij. Institucioni 
për herë të parë nëpërmjet publikimit të Gazetës Kontrollori dhe hapjes së faqes së parë web 
të KLSh-së në vitin 1999, nisi komunikimin me partnerët kombëtarë e ndërkombëtarë. Kjo u 
shoqërua dhe me e-mail nga adresa: klsh@ albaniaonline.net/members/klsh, dhe nga shtatori 
i po këtij viti filloi nga funksionimi faqja e internetit e KLSh-së me adrese: www.albaniaonline. 
net/members/klsh.

Gazeta “Kontrollori”. Numri i parë u botua më 1 qershor 2001.
 U botuan gjithsej pesë numra të gazetës

Njoftim për faqen e parë web të KLSh-së
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Me përfundimin e mandatit të z. Mustafa Kërçuku në krye të KLSh-së,  Presidenti i republikës 
Alfred Moisiu dërgoi në Kuvend dekretin për emërimin e z. Robert Çeku për Kryetar të KLSh-së, 
deputet i Partisë republikane. Me vendimin nr. 153, datë 28. 10. 2004, Kuvendi miratoi dekretin 
e Presidentit për emërimin e tij si Kryetar të KLSh-së, me votat e deputetëve të maxhorancës 
socialiste. 

Në mandatin 7 vjeçar, veprimtaria e KLSh-së u mbështet tërësisht në dispozitat kushtetuese 
dhe në ligjin organik të KLSh-së të miratuar në dhjetor 1997 dhe të amenduar në prill të vitit 
2000. 

KONTROLLI I LARTë I SHTETIT (KLSH) 
28 tetor 2004 – 15 dhjetor 2011

 Z. Robert Çeku
Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit

28. 10. 2004 - 15. 12. 2011

Vendimi nr. 153, datë 28. 10. 2004 i Kuvendit 
të Shqipërisë për emërimin e z. robert Ceku 

Kryetar të Kontrollit të Lartë të Shtetit

Alfred Moisiu
President i republikës së Shqipërisë 
24. 07. 2002 – 24. 07. 2007
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Veprimtaria audituese 

Në vitet 2005-2011,  KLSH realizoi 965 auditime, ndërmjet të cilave dhe auditime të kombinuara 
(ligjshmërie, rregullshmërie dhe vlerësuese). Në këto auditime të zhvilluara, u konstatuan 
dhe u evidentuan parregullsi dhe shkelje financiare në të ardhurat e buxhetit të shtetit dhe 
shpenzimet me fondet buxhetore, me pasojë dëm ekonomik. Në vitet 2005-2006, në krahasim 
me vitet 2003-2004, numri i kallëzimeve u rrit me rreth 55%, tregues ky i rritjes sasiore dhe 
cilësore të forcës zbuluese, por në vitet 2008 - 2011 ky numër ra ndjeshëm. 
Në zbatim të standardeve ndërkombëtare të auditimit dhe atyre të vetë KLSh-së, si dhe 
rekomandimeve të SIGMA-s, u hartua një raport i sigurimit të cilësisë, për veprimtarinë 
audituese të vitit 2005, me qëllim njohjen dhe zbatimin në praktikë të standardeve, udhëzuesve 
dhe përvojës të përparuar ndërkombëtare në fushën e kontrollit dhe auditimit. 

 raport mbi veprimtarinë e KLSh-së, viti 2005

 Marrëveshje Bashkëpunimi midis KLSh-së dhe NAO-s të Danimarkës, nënshkruar në Kopenhagen 
18. 01. 2007, për funksionimin e mëtejshëm të bashkëpunimit reciprok, duke u bazuar në principet e 
respektit të ndërsjelltë, si dhe në konsolidimin e mëtejshëm të standarteve ndërkombëtare në fushat 

e kontrollit financiar në përputhje me parimet e INTOSAIT.
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Në Planin strategjik KLSH-ja me mbështetjen e NAO-s të Mbretërisë së Bashkuar përgati 
Planin e Zhvillimit Strategjik të tij për periudhën 2005-2008. U hartua strategjia e zhvillimit 
të tij për vitet 2009 - 2012, për teknologjinë e informacionit. Në bashkëpunim me ekspertët 
e NAO-s të Britanisë së Madhe dhe me asistencën e spelialistëve të BE-së në Tiranë, u 
skicuan termat e projektit të Binjakëzimit. CArDS  2004 “Mbështetje për Kontrollin e Lartë 
të Shtetit” me synim që institucioni të bëhej implementues i standarteve të INTOSAI-t. Me 
fondet e Programit CARDS, BE nëpërmjet Delegacionit të tij në Tiranë akordoi 1 milionë Euro 
për Projektin e Binjakëzimit “Mbështetje për institucionin e KLSh-së”, i cili u implementua 
nga NAO e Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjykata e Auditimit e Hollandës, në bashkëpunim me 
KLSh-në.  Projekti dhe aplikimi u përgatitën në vitet 2003-2004.

Objektivi kryesor i Projektit ishte: “Forcimi i aftësive të KLSh-së për t’i dhënë Kuvendit të 
Shqipërisë, partnerëve të tjerë dhe publikut të gjerë, informacion cilësor për përdorimin e 
burimeve publike”. Projekt Binjakëzimi rezultoi i suksesshëm për institucionin e KLSh-së, 
sidomos për punonjësit që morrën pjesë drejtpërsëdrejti në implementimin e tij. 

CArDS 2004 “Mbështetje për Kontrollin e Lartë të Shtetit”.
Përcaktimi i komponentëve dhe objektivave të fushave 

dhe realizimi i tyre. Viti 2007

Projekt Binjakëzimi midis KLSh-së dhe NAO-s, Angli, viti 2004
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Në përputhje me standartet ndërkombëtare duke parë ndërhyrjen e legjislativit në 
pavarësinë e institucionit dhe në kompetencat e Kryetarit të KLSh-së në fushën e pagave, 
shpërblimeve dhe strukturave, KLSh-ja  kërkoi nga Gjykata Kushtetuese shfuqizimin si 
të papajtueshëm me Kushtetutën të neneve 4, 9 dhe 20, si dhe të pikës 1 të nenit 1, pikës 
2 të nenit 7 dhe pikave 1 e 2 të nenit 10, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 9584, 
datë 17. 7. 2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura 
kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura të krijuara me ligj”.

Gjykata Kushtetuese me vendimin nr. 19, datë 03. 05. 2007, vendosi shfuqizimin si të 
papajtueshëm me Kushtetutën e republikës së Shqipërisë të pikave dhe neneve të ligjit 
të sipërcituar, vetëm përsa i përket institucioneve të pavarura kushtetuese, në rastin 
konkret të KLSh-së. Me vendimin nr. 80, datë 11. 7. 2005 të Kryetarit u miratua “Kodi 
Etik i KLSH-së” si dhe Rregullore e KLSh-së miratuar me vendimin nr. 55, datë 24. 05. 
2005.

Vendimi nr. 19, datë 03. 05. 2007 i Gjykatës Kushtetuese

Përmirësimet në fushën e legjislacionit të KLSh-së, 
të organizimit dhe funksionimit të tij. 
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Marrëdhëniet me Kuvendin e Shqipërisë 

Si të gjithë institucionet kushtetuese dhe të pavarura, dhe KLSh-ja në përputhje me ligjin organik ka 
raportuar çdo vit për veprimtarinë e tij, në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave dhe në seancë 
plenare në Kuvend. 
Në përfundim Kuvendi ka miratuar rezolutën përkatëse “Për vlerësimin e veprimtarisë së KLSh” dhe ja ka 
përcjellë KLSh-së rregullisht në vitet 2006 - 2011. Me anë të tyre, ai i ka kërkuar KLSh-së fuqizimin, rritjen 
e efektivitetit dhe të cilësisë të veprimtarisë kontrolluese kryerjen me objektivitet dhe profesionalizëm; 
përdorimin gjerësisht të metodologjisë bashkëkohore, rritjen e bashkëpunimit me Këshillin e Ministrave 
dhe Kuvendin për përmirësimin e akteve ligjore dhe nënligjore, kontrollin e përdorimit të fondeve 
buxhetore; rritjen e bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Auditimit të Brendshëm dhe organet 
e kontrollit të brendshëm; rritjen e bashkëpunimit me Prokurorinë e Përgjithshme duke insistuar në 
rritjen e pavarësisë së institucionit.  

raporti mbi vlerësimin e veprimtarisë së institucionit të 
Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2010
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Marrëveshje Bashkëpunimi dhe projekte
Janë nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Kryetarit të KLSh-së z. Robert Çeku 
dhe Prokurorit të Përgjithshëm z. Theodhori Sollaku, me qëllim fuqizimin e bashkëpunimit 
ndërmjet KLSh-së dhe Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm më 6 maj 2005, e cila synonte 
ritjen e efektivitetit të goditjes të akteve korruptive të punonjësve të administratës publike; 
Marrëveshje Bashkëpunimi të nënshkruara nga gjashtë institucione të vendit tonë si: Prokuroria 
e Përgjithshme, Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, Shërbimi Informativ Shtetëror, 
KLSH dhe Inspektoriati i Lartë i Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurisë, në kuadër të Programit të 
USAID dhe Departamentit të Drejtësisë të SHBA, Pragu i Mijëvjeçarit II-të, me objektiv ngritjen 
e njësive të përbashkëta të hetimit rajonal.

 Presidenti i republikës z. Alfred Moisiu, kryetari 
i KLSh-së z. Robert Çeku dhe Prokurori i Përgjithshëm 

z. Theodhori Sollaku, maj 2005

Nënshkrim marrëveshje midis KLSh-së me 
SAO-n e Hungarisë 21 shkurt 2007

Aktmarrëveshje ndërmjet z. Theodhori Sollaku Prokuror i Përgjithshëm dhe 
z. Robert Çeku kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Tiranë 6. 05. 2005 

Z. Theodhori Sollaku
Prokuror i Përgjithshëm i 

republikës së Shqipërisë në 
vitet 2002 - 2007
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Bashkëpunimi me institucione homologe

Z. Mehmet Damar Presidenti i Gjykatës së 
Llogarive të Turqisë në takimin me kryetarin e 

KLSh-së z. Robert Çeku, Tiranë, prill 2007 

 Bisedime të delegacioneve të Dhomës së Llogarive të Federatës Ruse, të drejtuar nga z. Sergey 
Vladimirovich Stepashin dhe KLSh, të drejtuar nga z. Robert Çeku, më 16 Nëntor 2006 në Moskë ku u 

nënshkrua dhe Marrëveshja e Bashkëpunimit

Kryetari i KLSh-së z. Robert Çeku dhe
 znj. Khunying Jaruvan Maintaka Auditore e 

Përgjithshme e Mbretërisë së Tajlandës, Tiranë, 2009

Në këtë fushë KLSh-ja ka realizuar një sërë shkëmbimesh vizitash zyrtare dhe nënshkrime 
të marrëveshjeve të bashkëpunimit të përbashkëta, zhvillimin e bashkëpunimit profesional 
dhe teknik midis palëve, duke siguruar asistencë për trajnimin e stafit; shkëmbimin e 
eksperiencave për përmirësimin e metodologjisë së kontrollit financiar të shtetit; organizimin 
e seminareve dhe takimeve të ekspertëve në lidhje me çështje kryesore të kontrollit financiar 
publik. Vizita zyrtare u bënë nga Kryetari i KLSh-së z. Robert Çeku në Dhomën e Lartë të 
Kontrollit të Polonisë, v. 2005; në Zyrën Kombëtare të Auditimit të Bullgarisë, v. 2005; në 
Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës Popullore të Kinës, (CNAO)v. 2006; në Dhomën 
e Llogarive të Federatës Ruse në Moskë v. 2006; në Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm të 
Kosovës, Prishtinë, v. 2011. KLSH-ja u vizitua gjithashtu dhe nga personalitete homologë 
të huaj, si nga Kryetari i Zyrës Kombëtare të Auditimit të Bullgarisë, v. 2006; delegacioni i 
Dhomës së Lartë të Kontrollit të Polonisë, v. 2006; delegacioni i Auditores së Përgjithshme 
të Maqedonisë, v. 2009; delegacioni i Mbretërisë së Tajlandës, 2009. Në shkurt nënshkroi në 
Tiranë Marrëveshje Bashkëpunimi me SAO-n e Hungarisë (2007), në kuadër të  Marrëveshjes 
së Asocim Stabilizimit të vendit tonë me BE-në.
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Prezenca e KLSH-së në konferenca, takime, simpoziume dhe seminare 
KLSH-ja mori pjesë: në takimin e koordinatoreve të SAI-ve të Shqipërisë, Bullgarisë, Kroacisë, 
Turqisë, ECA-s dhe SIGMA-s në Bullgari (2005). Në Konferencën e EUROSAI-t me temë “Roli 
i SAI-ve në luftën kundër korrupsionit”(2006); në Konferencën e V të EUROSAI-OLACEF, me 
temat: “Qëndrueshmëria fiskale, paraqitja e llogarive dhe përgjegjshmëria”, “Kontributi i SAI-
ve në qëndrueshmërinë fiskale të sektorëve social” dhe “Qëndrueshmëria fiskale në shtetin 
modern, perspektivat”; në Kongresin e XIX të INTO-t, të zhvilluar në Meksiko të Meksikës 
(2007), në simpoziumin ndërkombëtar me temë “Kontrolli i mjedisit”, në Ankara të Turqisë, 
në seminarin e organizuar për ngritjen e kapaciteteve në fushën e menaxhimit të financave 
publike, nga Qendra për Ekselencë në Financë me qendër në Ljubjanë, Slloveni (2007).

Ftesë e Kontrollorit të Përgjithshëm të Meksikës 
z. Arturo Gonzales de Aragon drejtuar z. Robert Çeku, Kryetar i KLSh-së, 
për të marrë pjesë në Kongresin XIX  të INTOSAI-t, Meksikë, 16. 08. 2007 

Takim i z. Robert Çeku, Kryetar i KLSh-së me 
kryetarin e Gjykatës së Llogarive të Zvicrës 

14. 10. 2009

Letër falenderimi e z. Li Jinhua Auditues 
i Pёrgjithshёm i Zyrës sё Auditimit tё 

Republikës Popullore tё Kinës, drejtuar 
z. Robert Çeku Kryetar i KLSh-së. V. 2005
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Me interes është pjesëmarrja e KLSh-së në takimin e 12-të të INTOSAI-t VI të 
përbashkët me EUROSAI - OLACEF në Venezuelë (2009). Prezenca në takimin 
e bordit ndërkombëtar të audituesve të NATO-s (2009) në konferencën mbi 
kontrollin e brendshëm financiar publik (PIFC) në Bruksel, në takimin me temë 
“Mbi rritjen e ndërgjegjësimit për ISSAI” në Varshavë, në takimin me temë “Mbi 
auditimin e jashtëm dhe auditimin e brendshëm”, zhvilluar në Lubjanë dhe në 
disa takime ndërkombëtare, te organizuara nga SIGMA, Agjencia Ndërkombëtare 
“Crown Agents”. Në to janë trajtuar dhe diskutuar çështje të ndryshme si auditimi 
i menaxhimit të borxhit publik, auditimi i performancës, etj. (2010). Në takimin e 
Kryetarëve të SAI-ve të vendeve kandidate dhe kandidate të mundshme për në BE, 
organizuar nga SIGMA dhe Gjykata e Llogarive të Turqisë. 
Synimi i pjesëmarrjeve në këto aktivitete ka qenë realizimit i veprimtarive të 
ndërsjellta dhe organizimin i projekteve studimore dhe kontrolleve të përbashkëta.
Mbi auditimin e menaxhimit të borxhit publik, auditimi i performancës, etj. (2010). 

Takimi i Kryetarëve të SAI-ve të vendeve kandidate dhe kandidate të mundshme për në BE, 
organizuar nga SIGMA dhe Gjykata e Llogarive të Turqisë në Stamboll.

 (I pari nga e majta z. Robert Çeku). Turqi, 7 - 9 mars 2011 
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 Marrëveshje bashkëpunimi nënshkruar në Zyrën 
Kombëtare të Auditimit të Bullgarisë, 2005 

Trajnimet janë zhvilluar kryesisht me tema të ndryshme në lidhje me marrëdhëniet 
me publikun, menaxhimin e borxhit, kontrollin e bendshëm, standartet e auditimit. 
Me vlerë ka qenë në këtë drejtim dhe Projekti i binjakëzimit me BE në vitin 2008.

 Auditorja e Përgjithshme e Maqedonisë Tanja Tanevska dhe 
kryetari i KLSh-së, z. Robert Çeku. Tiranë, 2009 
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Botime të KLSH-së gjatë  viteve 1991 - 2011

2001
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Botime të KLSH-së gjatë  viteve 1991 - 2011

2005

1996
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KONTROLLI I LARTë I SHTETIT (KLSH) 
23. 12. 2011 – 2015…

Presidenti i Republikës z. Bamir Topi përcolli në Kuvend dekretin me nr. 7163, datë 17.11.2011 
për emërimin e z. Bujar Leskaj si Kryetar të KLSh-së, në përfundim të mandatit të z. Robert Çeku. 
Më 14 dhjetor 2011, dr. Bujar Leskaj, në cilësinë e kandidatit për Kryetar të KLSh-së, të 
nominuar nga Presidenti i Republikës, paraqiti përpara Komisionit për Ekonominë dhe 
Financat të Kuvendit projekt idenë për drejtimin e institucionit, të përqëndruar në zbatimin e 
standardeve të INTOSAI-t. Ai përcaktoi në të se “KLSh mund dhe duhet të pasqyrojë pesë parimet 
kryesore të një qeverisjeje të mirë: transparencën, përgjegjshmërinë, efikasitetin, pjesëmarrjen 
dhe koherencën në veprime. Për ta kryer këtë, KLSh mund dhe duhet të realizojë më fuqimisht 
standardet ndërkombëtare të kontrollit, si dhe Deklaratat më të fundit të miratuara nga INTOSAI 
në dy kongreset e saj në Meksiko 2007 dhe në Afrikën e Jugut 2010, duke thelluar përmbajtjen e 
deklaratës së Limës të vitit 1977”. Kuvendi i Shqipërisë, me Vendimin nr.143, datë 15.12.2011 
(me 70 vota pro, 61 kundër dhe 3 abstenime) miratoi si Kryetar të Kontrollit të Lartë të Shtetit 
z. Bujar Leskaj. Votat kundër (61) ishin votat e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, mbas 
vendimit të Kryesisë së partisë dhe Kryetarit të PS-së Z. Edi Rama.

Dekret i Presidentit nr. 7163, datë 17 nëntor 
2011 dhe vendimi i Kuvendit të Shqipërisë 
për emërimin e z. Bujar Leskaj si Kryetar të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit

Kryetari i KLSh-së z. Bujar Leskaj 
bën betimin para Kuvendit të Shqipërisë

 më 23. 12. 2011 

Prof. dr. Bamir Topi 
President i republikës së Shqipërisë 

24 korrik 2007 - 24 korrik 2012
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Misioni, vizioni dhe strategjia e KLSH-së 
KLSH ka përcaktuar si mision të tij informimin e publikut dhe Kuvendit të 
Shqipërisë në lidhje me përdorimin e burimeve me ekonomicitet, efektivitet 
dhe efiçiencë nga administrata publike, si dhe nxitjen e përgjegjeshmërisë në 
të gjithë sektorin publik, në përputhje me praktikat me të mira të BE dhe me 
standartet ndërkombëtare të INTOSAI.

Në përputhje me këtë mision, vizioni i institucionit është të jetë një trupë 
profesionale që i kontribuon shtimit dhe kursimit të vlerës së parave publike, 
duke dhënë siguri mbi llogaritë financiare të përdoruesve të tyre dhe  duke 
ndihmuar në përmirësimin e menaxhimit të Qeverisë e të enteve të tjera publike 
nëpërmjet auditimit, duke fituar ne këtë mënyrë  besim të  plotë  tek qytetarët 
shqiptarë dhe të audituarit. 

Për realizimin e misionit dhe vizionit të tij, KLSH ka përcaktuar objektivat e vet 
strategjikë në Strategjinë e Zhvillimit të institucionit 2013 - 2017, të cilët janë:

1.  Zhvillimi i kapacitetit institucional të KLSH. Amendimi i bazës ligjore 
dhe rregullatore të KLSH në përputhje me standardet ndërkombëtare 
dhe praktikat e mira evropiane

2.  rritja e kapaciteteve audituese dhe e cilësisë së auditimit 
3.  Përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i numrit të auditimeve të performancës
4.  Zhvillimi dhe konsolidimi i auditimeve të Teknologjisë së   Informacionit 

dhe përdorimi i TI në auditim 
5.  rritja e kontributit të KLSH për qeverisjen e mirë, nëpërmjet  luftës 

kundër korrupsionit
6.  rritja e ndikimit përmes Komunikimit dhe Bashkëpunimit 

Jozefina Topalli
Kryetare e Kuvendit të republikës së Shqipërisë. 

3 shtator 2005 - 10 shtator 2013
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Institucioni ka synuar nje qasje të re në auditim, duke u mbështetur plotësisht në standardet 
ISSAI të organizatës ndërkombëtare të institucioneve të auditimit suprem publik INTOSAI, si 
dhe në praktikat më të mira të institucioneve simotra evropiane. Audituesit janë përqëndruar në 
zbulimin e abuzimeve dhe korrupsionit në administrimin e pronës publike, duke rekomanduar 
ndryshime edhe kushtetuese në sistem, duke synuar përmirësimin rrënjësor të menaxhimit 
të institucionit që auditohet dhe të raporteve të tij me institucionet e linjës. Përzgjedhja e 
auditimeve ka ardhur duke u bazuar gjithnjë e më shumë në analizën e riskut, në përputhje me 
eksperiencën më të mirë të SAI-ve të BE-së. Një pjesë e auditimeve janë kryer bazuar edhe në 
denoncimet e qytetarëve apo denoncimet dhe shqetësimet e shprehura në media.

KLSH ka rritur kërkesat e etikës dhe integritetit të audituesve të tij, duke zbatuar metodologjinë 
INTOSAINT(vetëvlerësimi i integritetit për institucionet supreme të auditimit), përgatitur 
nga Gjykata e Auditimit e Hollandës në vitin 2012 dhe përhapur nga INTOSAI në shumë SAI 
të zhvilluara në Evropë dhe në botë.  Së shpejti, KLSH do të realizojë procesin “Peer Review 
(rishikim nga kolegët)” me mbështetjen e SAI-t të Austrise, Presidenti i të cilit është edhe 
Sekretar i Përgjithshem i INTOSAI-t, me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të performancës dhe 
kapaciteteve  në auditim dhe në menaxhimin e institucionit.

Veprimtari audituese

Takimi i parë zyrtar i Presidenti të republikës së 
Shqipërisë, prof. dr. Bamir Topi me Kryetarin e ri të 
Kontrollit të Lartë të Shtetit, Tiranë, 2 shkurt 2012 

Prof. dr. Sali Berisha Kryeministri i Shqipërisë 
dhe Kryetari i KLSh-së, z. Bujar Leskaj, 

Tiranë, 19 janar 2012

Presidenti i republikës së Shqipërisë, z. Bujar 
Nishani dhe Kryetari i KLSh-së, z. Bujar Leskaj, 

Tiranë, 29 tetor 2012 
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Auditimi i performancës është konsideruar një nga shtyllat e zhvillimit dhe modernizimit 
të veprimtarisë audituese të KLSh-së, duke adresuar çështje jetike dhe të rëndësishme për 
taksapaguesin, jo thjesht në aspektin mediatik, afatshkurtër apo për të kënaqur interesat 
e ngushta të grupeve të interesit, por në drejtim të rritjes së mirëqenies, përmirësimit të 
parametrave të shërbimeve publike dhe interesave të gjera të popullatës. Ky auditim ka ardhur 
në rritje te vazhdueshme gjatë tre viteve të fundit, si në numër dhe në cilësinë e gjetjeve dhe 
propozimeve për përmirësim të menaxhimit publik. 
Nga një analizë krahasuese konstatohet: për tre vitet 2009-2010-2011, për 1 lek të shpenzuar 
nga buxheti i shtetit janë kërkuar mesatarisht për zhdëmtim 27 lekë ndërsa për dy vitet 2012-
2013, janë kërkuar 52 lekë dhe për vitin 2014 dhe 9 - mujor 2015 për çdo 1 lek të shpenzuar 
është kërkuar për zhdëmtim 283 lekë. 

Auditimi i Performancës dhe treguesit kryesorë të KLSH-së

z. Bujar Nishani President i republikës së 
Shqipërisë, duke përshëndetur në analizën 

vjetore 2012 të KLSh-së. Tiranë, 30. 01. 2013

Analiza e punës së KLSh-së për vitin 2012. 
Tiranë, 30 janar 2013 

Prof. dr. Anastas Angjeli, duke diskutuar në 
analizën vjetore  të KLSh-së.  Tiranë,  30. 01. 2013

Analiza vjetore e KLSh-së për vitin 2011 
(Në panel: znj. Zyra Kepi, z. Bujar Leskaj, 

z. Adriatik Llalla  dhe z. Fatos Gjyrezi)
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Analiza Vjetore e punës së Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2014.  Në panelin 
drejtues: Manjola Naço, Jorgji Bollano, Luljeta Nano,  Albert Qarri, Bujar Leskaj, 

Skënder Osmani, Mitro Çela. Vlorë, 26 - 27 janar 2015

Zhvillohet analiza vjetore e Departamentit të Auditimit të të Ardhurave të 
Buxhetit të Shtetit në frymën e Into-SAINT. Vlorë, 26 - 27. 01. 2015 

Veprimtari audituese

viti 2009 viti 2010 viti 2011 viti 2012 viti 2013 viti 2014 1/2 viti 2015
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DËMI I ZBULUAR në vite

Prof. Skënder OsmaniProf. Dr  Jorgji Bollano Bashkim Spahija
Ka punuar si Drejtor, inspektor dhe 

specialit në KLSH (30 vite pune) 
16.04.1983 - 19.09.2013
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Marrëdhëniet me Kuvendin e Shqipërisë

Me mandat kushtetues dhe si Institucion Suprem Auditimi, në bazë të Nenit 8 të standardit 
ISSAI 1, KLSH vepron si një agjent i Kuvendit dhe i publikut, për sigurimin e mirëqeverisjes 
së fondeve publike. Institucioni  i raporton Kuvendit lidhur me përgjegjshmërinë qeveritare të 

përdorimit të burimeve publike. 

Partneriteti i KLSH me Kuvendin realizohet 
kryesisht nëpërmjet Komisionit të Ekonomisë 
dhe të Financave, i cili diskuton dhe i propozon 
Kuvendit çështje që kanë të bëjnë me buxhetin 
e shtetit dhe burimet publike në tërësi. Përveç 
informacionit të paraqitur nga KLSH në 
Komisionin e Ekonomisë dhe të Financave, 
KLSH i paraqet Kuvendit edhe raporte për 
zbatimin e buxhetit të shtetit si dhe raportin 
vjetor për veprimtarinë e tij. Ndërkohë, KLSH 
vlerëson me vëmendje shqetësimet e ngritura 
në Kuvend në lidhje me përdorimin e parave 
publike dhe, duke ruajtur pavarësinë  e tij, i bën 
ato objekt të auditimit. 

rezolutat e Kombeve të Bashkuara, rezoluta A66/209 e 22 dhjetorit 2011 dhe rezoluta 
A69/470 e 19 dhjetorit “Për nxitjen e efiçiencës, përgjegjshmërisë, efektivitetit dhe transparencës 
së administratës publike duke fuqizuar institucionet supreme të auditimit”, i inkurajojnë Shtetet 
Anëtare të OKB-së dhe parlamentet e tyre të “aplikojnë parimet e vendosura në Deklaratën e 
Limës dhe në Deklaratën e Meksikos, si dhe të intensifikojnë bashkëpunimin me INTOSAI, duke 
përfshirë ndërtimin e kapaciteteve të SAI-t”. 

Ilir Meta
Kryetar i Kuvendit të republikës së Shqipërisë 

10 shtator 2013 - në detyrë 

rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë mbi vlerësimin e veprimtarisë së KLSh-së, 
për vitin 2013
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rezolutat e Kuvendit të Shqipërisë “Për vlerësimin e veprimtarisë së KLSh-së” për vitet 2012 
dhe 2013, kanë treguar se KLSH po ecën në drejtim të forcimit të marrëdhënieve me Kuvendin 
e Shqipërisë, duke përmbushur kështu dhe një nga objektivat e tij strategjikë për “Intensifikimin 
e konsultimeve me Komisionin për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit, në funksion të rritjes së 
cilësisë së shërbimit ndaj Kuvendit, si një detyrim kushtetues”.

KLSH ka vlerësuar dhe trajtuar në vijimësi çdo sygjerim dhe orientim të rezolutave të Kuvendit, 
duke i konkretizuar ato në plane veprimi. Institucioni  ka orientuar veprimtarinë e tij audituese 
në zbatim të plotë të orientimeve të Kuvendit, si dhe të direktivës kryesore të shprehur në 
Kongresin e XXI të INTOSAI-t, që “Auditimi kombëtar të vihet në shërbim të qeverisjes kombëtare, 
për përmirësimin e menaxhimit publik financiar të vendit”, duke përgatitur në këtë frymë raportet 
“Për zbatimin e Buxhetit të Konsoliduar të Shtetit” për vitet 2012, 2013 dhe 2014. 

Mbi statusin e zbatimit të planit të veprimit për rekomandimet e rezolutës së datës 
26 qershor 2014 të Kuvendit të Shqipërisë
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Në 26 nëntor 2012, KLSH i dërgoi Kuvendit të Shqipërisë amendimet e Ligjit organik të tij, 
pas një diskutimi të gjerë të kryer në një sërë tryezash pune me aktorët e interesit, si ekspertë 
ligjorë dhe të ekonomisë, me stafin akademik dhe me shoqërinë civile. Amendimet synonin 
modernizimin e institucionit në përputhje me kërkesat e standardeve të INTOSAI-t, duke shtuar 
dhe fuqizuar mandatin auditues të institucionit sipas kërkesave dhe sfidave të kohës.
Në periudhën mars-prill 2014, projekt-ligji u diskutua gjatë në Komisionin Parlamentar për 
Ekonominë dhe Financat, në Komisionin e Ligjeve dhe në Komisionin për Integrimin. Drafti 
përfundimtar u përgatit në konsultim të ngushtë me ekspertë të  DG-Budget dhe SIGMA,  në 
zbatim të rekomandimeve të Progres Raporteve të Komisionit Europian për Shqipërinë në vitet 
2011, 2012 dhe 2013. 

Ligji i ri për KLSH u miratua nga Kuvendi më 27 
Nëntor 2014 dhe u përshëndet menjëherë nga 
Delegacioni i Bashkimit Europian në Tiranë, i cili 
është shprehur, “Delegacioni i BE-së e përgëzon 
Parlamentin shqiptar për vendimin e djeshëm për 
miratimin e Ligjit mbi Kontrollin e Lartë të Shtetit. 
Ai është jo vetëm një hap i madh përpara lidhur me 
përpjekjet e Shqipërisë për të reformuar auditin e 
jashtëm të fondeve publike, por gjithashtu i lehtëson 
rrugën Programit të BE-së për Mbështetjen e 
Buxhetit për Menaxhimin e Financave Publike. 

Ministria e Financave të Shqipërisë ka hartuar 
një Strategji për Menaxhimin e Financave Publike 
(MFP), që – pasi të miratohet para fundit të vitit – 

do të shërbejë si bazë për Programin e BE-së për Mbështetjen e Buxhetit. Një nga kushtet kyçe për 
dhënien e fondeve të BE-së  ishte që Shqipëria të miratonte një ligj të rishikuar mbi Kontrollin e 
Lartë të Shtetit në përputhje me standardet ndërkombëtare për institucionet e larta të auditit. Ky 
kusht u plotësua me vendimin e djeshëm të Parlamentit”.

Nisma dhe veprimtari ligjore

Nga takimi me ekspertë ligjorë 
juristë e përfaqësues të gjyqësorit. 

Tiranë, 2 dhjetor 2012

Shkresat shoqëruese të projektligjit të KLSh-së, dërguar kryetarit të grupit parlamentar të PS, 
z. Gramoz Ruçi dhe kryetarit të grupit parlamentar të PD, z. Astrit Patozi. Tiranë, 26. 11. 2012
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Diskutimi i projektligjit të KLSH-së, me amendimet 
mbi ligjin ekzistues, u bë sipas sygjerimeve të DG-
Budget dhe SIGMA-s dhe në zbatim të rekomandimeve 
të Progres Raporteve të Komisionit Europian për 
Shqipërinë në vitet 2011, 2012 dhe 2013. Në to mori 
pjesë edhe Drejtori i Departamentit të Kontrollit të 
Brendshëm Publik Financiar në Drejtorinë e Përgjithme 
të Buxhetit (DG-Budget) të Komisionit Europian, z. 
Robert Gielisse. Tiranë 06 - 07. 11. 2012

Pasqyra e ndryshimeve në ligjin nr. 8270, datë 23. 12. 1997

Veprimtari ligjore 

Korrespondencë e z. Bujar Leskaj, Kryetar i KLSh-së 
me Kuvendin e republikës së Shqipërisë, mbi nismën 
për ndryshimet ligjore në Ligjin organik nr. 8270, datë 

23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, 
i ndryshuar. Viti 2013

Organizimi i tryezave të rrumbullakëta 
nga KLSh-ja në lidhje me ligjin e ri të saj, 
me palët e interesit: si ekspertë kontabël, 
nga bota akademike e jurisprudencës 
dhe kontabilitetit, nga shoqëria civile dhe 
mediat. 
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Ligji i ri Nr. 154/2014 përfaqëson përafrimin e mëtejshëm dhe më të plotë të ligjit organik të 
KLSh-së me standardet ndërkombëtare të auditimit INTOSAI, si dhe me praktikat më të mira të 
vendeve të BE-së, duke u përshtatur me kushtet aktuale të vendit. 
Ai realizon forcimin e pavarësisë institucionale, organizative dhe ekonomike të instiutucionit, 
si dhe qartëson dhe saktëson të drejtat, detyrat dhe kompetencat që KLSH ka në zbatim të 
funksionit të tij kushtetues. 
Miratimi i ligjit shënoi shkëputjen përfundimtare të institucionit nga kontrollet e tipit inspektim 
financiar, dhe i mundësoi institucionit profilizimin e tij, si një institucion modern evropian i 
auditimit suprem publik, i cili e bazon tërësisht aktivitetin e tij në standardet e INTOSAI-t dhe 
moton e kësaj organizate “Experentia mutua Omnibus prodest” (Nga eksperienca e përbashkët 
përfitojnë të gjithë). Gjatë gjithë procesit të miratimit të ligjit në Kuvend, KLSH ka patur 
mbështetjen e gjerë dhe mirëkuptimin e Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, 
pavarësisht tendencave për bllokim nga segmente të veçanta të mazhorancës. 

Diskutimi i projektligjit të KLSh-së, me amendimet mbi ligjin ekzistues, u bënë sipas 
sygjerimeve të DG-Budget dhe  të ekspertit të SIGMA-s, z. Joop Vrolijk. Tiranë 17. 03. 2014

Kryetari i KLSh-së z. Bujar Leskaj në Komisionin 
e Ekonomisë dhe Financave, për shqyrtimin e 
projektligjit “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”,  

merr pjesë dhe z. Ermal Yzeiraj,
drejtor i Departamentit të Politikave të Auditimit. 

Tiranë 17. 03. 2014

Z. Robert Gielisse
 Drejtori i Departamentit të Kontrollit të 

Brendshëm Publik Financiar në Drejtorinë 
e Përgjithme të Buxhetit (DG-Budget) të 
Komisionit Europian, në diskutimet për 

Ligjin e ri të KLSh-së. Tiranë, 2014
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Korrespondencë e z. Bujar Leskaj, Kryetar i KLSh-së, 
me z. Erion Braçe, Kryetari Komisionit për Ekonomi 
dhe Financa në Kuvendin e Shqipërisë, mbi zbatimin 

e standarteve të INTOSAI-t në projektligjin e KLSh-së. 
Tiranë, 24 - 25. 11. 2014 

KLSh-ja ka ndërmarrë dhe nisma të tjera të rëndësishme ligjore për të cilat ka bërë rekomandimet 
përkatëse si: për vendosjen e kufirit të Borxhit Publik, saktësimin dhe shqyrtimin me realizëm 
të gjendjes së borxheve që Buxheti i Shtetit ka ndaj sipërmarrësve privatë, ndarjen e re 
Administrative Territoriale sipas Kërkesave të Kushtetutës, krijimin e një Këshilli Fiskal me 
statusin e një autoriteti të pavarur ndaj Qeverisë, i cili i raporton Kuvendit, hartimin e një kuadri 
rregullator fiskal etj. KLSh-ja ka propozuar gjithashtu që gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet 
e saj të jenë pjesë përbërëse dhe të skedulohen në Planin e Veprimit dhe në aktivitet kryesore, 
në kuadrin e implementimit të strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020, etj. 

Presidenti i republikës z. Bujar Nishani i 
akordoi Kryetarit të KLSH-së, z.Bujar Leskaj 
Titullin “Për Merita të Veçanta Civile” në 
vlerësim të vizionit të qartë e kontributit të 
çmuar në ndërmarrjen dhe administrimin 
e reformave institucionale drejt integrimit 
evropian, të cilat synojnë shndërrimin dhe 
konsolidimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit në 
një institucion modern të auditimit të jashtëm 
publik në të njëjtën linjë me standardet 
ndërkombëtare të auditimit të INTOSAI-t si 
dhe në përputhje me praktikat më të mirë të 
BE-së.Tiranë 25.05.2015

Erion Braçe 
Kryetar i Komisionit për Ekonominë dhe Financat. 

relatori dhe mbështetësi i miratimit të Ligjit për KLSh-në. 
2013 – në detyrë



90 vjet Kontrolli i Lartë i Shtetit
134

Burimet  njerëzore

Struktura e Kontrollit të Lartë të Shtetit, viti 2015

KLSH ka ndërmarrë zhvillimin e kapaciteteve audituese dhe ka menaxhuar 
me efiçiencë dhe efektivitet burimet njerëzore. Institucioni ka konsoliduar dy 
departamentet të krijuara gjatë vitit 2012, atë të Auditimit të Performancës dhe 
Departamentin e Kërkimit Shkencor dhe Zhvillimit dhe teknollogjisë së informacionit, 
të cilat përbëjnë shtyllat e modernizimit të institucionit. Ndryshimet strukturore 
sollën shtimin e “trupës audituese” dhe të “trupës së kontrollit të cilësisë”, në dobi 
të veprimtarisë kryesore, që është kryerja e auditimeve. Në v. 2014 u krijua një 
strukturë e veçantë, Sektori i Etikës dhe Integritetit, pjesë e Drejtorisë së Menaxhimit 
të Burimeve Njerëzore dhe Etikës, brenda të cilit u krijua Komisioni i integritetit, i cili 
është përgjegjës për monitorimin e zbatimit të kërkesave të kodit etik. Në funksion 
të arritjes së pritshmërive për modernizimin institucional si dhe implementimin e 
ISSAI, u krijua Departamenti i Politikave të Auditimit, boshti kryesor i veprimtarisë 
të të cilit është hartimi i politikave të auditimit dhe mbështetja metodologjike e 
Departamenteve të Auditimit gjatë ushtrimit të funksioneve audituese.
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 Bashkëpunimi me Shoqërinë Civile kundër korrupsionit 

Auditimi i Lartë Publik është një nga elementet kryesorë të luftës kundër korrupsionit. 
KLSh-ja e ka konsideruar dhe e konsideron veten partner të rëndësishëm dhe kontribues 
aktiv me të gjithë aktorët e përfshirë në sfidën antikorrupsion, qofshin institucione 
shtetërore apo edhe organizata jo publike.
Pjesë e strategjisë për luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimit të llogaridhënies janë 
Marrëveshjet e Bashkëpunimit me Organizata Jofitimprurëse, që synojnë kontribute dhe 
aktivitete të përbashkëta reciprokisht, si vrojtime, prognoza dhe studime, pjesëmarrje 
reciproke në seminare, simpoziume, konferenca, në luftën kunder korrupsionit, mundësitë 
e parandalimit të tij, si dhe rritjen e transparencës së institucioneve publike. 

Z. Lutfi Dervishi drejtor i “Transparency 
Internacional në Shqipëri”, Tiranë, 23. 04. 2012

Z. Artan Hoxha, drejtor i “Institutit të 
Studimeve Bashkëkohore”, Tiranë, 23. 04. 2012

Z. Gledis Gjipali. “Lëvizja europiane 
në Shqipëri”, Tiranë, 23. 04. 2012

 KLSh nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me:

Z. Mentor Kikia, lëvizja “Alternativa 
Civile” Tiranë, 23 .04. 2012. 

Z. Sotiraq  Hroni  
drejtor i “Institutit 
për Demokraci dhe 

Ndërmjetësim”, 
Tiranë, 23.04. 2012
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Z. Sami Neza “Qendra për transparencë 
dhe informim të lirë” Tiranë, 23. 04. 2012

Prof. dr. Jorgji Bollano, drejtor i Këshillit 
Kombëtar të Kontabilitetit (KKK). 

Tiranë,  28 .12. 2012

Prof. as. dr. Sazan Guri, drejtor i Institutit 
“G&G Group”,  Tiranë, 28. 12. 2012

Prof. as. dr. Hysen Çela, kryetar i Instituti të 
Ekspertëve Kontabël të Autorizuar. (IEKA), 

Tiranë, 28. 12. 2012 

Z. Gent Ibrahimi, drejtori ekzekutiv i 
Institutit për Studime Publike Ligjore 

(ISP&L). Tiranë, 16 .10. 2013

 KLSH nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me:

Z. Dede Kola drejtor dhe kryeredaktor i 
gazetës “Ekonomia”, 27. 11. 2013 
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Z. Ardian Kati drejtori ekzekutiv OJF 
“Qendra shqiptare e rehabilitimit të traumës 

dhe torturës”, Elbasan, 20. 04. 2015

Z. Artur Çani, drejtor Ekzekutiv i organizatës 
jo-fitim prurëse “Integrimi Urban”, 

Tiranë, 01. 10. 2015

Znj. Vjollca Meçaj, drejtore ekzekutive e 
Komitetit Shqiptar të Helsinkit, 

Tiranë, 19. 02. 2015

Prof. dr. Sherif Bundo, kryetari i Shoqatës 
së Kontabilistëve dhe Financierëve të 

Shqipërisë (SHKFSH). Tiranë, 24. 11. 2014

 Znj. Aranita Brahaj, kryetare e Institutit 
Shqiptar të Shkencave. Tiranë, 19. 05. 2014

Z. Fatos Hodaj drejtor ekzekutiv i Shoqatës së 
Bashkive të Shqipërisë. Tiranë, 23. 12. 2013

 KLSh nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me:
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Bashkëpunimi me partnerët për përmirësimin e qeverisjes 

Marrëveshjet e Bashkëpunimit me partnerët për përmirësimin e qeverisjes janë hartuar në 
bazë të legjislacionit vendës në fuqi dhe të standardeve ndërkombëtare të auditimit të jashtëm 
suprem të organizatës INTOSAI. Ato synojnë në: 
• Zbulimin dhe luftimin e rasteve dhe praktikave abuzive e korruptive të zyrtarëve shtetërorë, 

që cenojnë interesat ekonomike të shtetit dhe mirëfunksionimin e administratës publike. 
• Mirëmenaxhimin e financave të shtetit dhe auditimin e këtij menaxhimi mbi bazën e 

parimeve të ekonomicitetit, efektivitetit dhe efiçiencës së përdorimit të burimeve me interes 
të përbashkët mirëmenaxhimin e parave të taksapaguesve shqiptarë. 

• Njoftimin në një kohë sa më të shpejtë të rasteve kur gjatë auditimeve konstatohen praktika 
të administratës publike, ose kontrata administrative si prokurime, ankande, konçesione 
etj., që mund të ndikojnë negativisht në shkallën e konkurrencës, të praktikave abuzive apo 
arbitrare që cenojnë interesat pasurore të shtetit.

Z.Ridvan Bode, ministër i Financave. 
Tiranë. 08. 05. 2012

Znj. Ina Rama, Prokurore e Përgjithshme. 
Tiranë 28. 06. 2012

 KLSH nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me:

Z. Adriatik Llalla, Inspektori i Përgjithshëm 
i ILDKP-së, Tiranë, 02. 02. 2012 Prof. dr. Lindita Milo (Lati), Institucioni i 

Autoritetit të Konkurrencës. Tiranë, 23. 03. 2012
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• Evidentimin e saktë të shkeljeve që përbëjnë vepër penale në fushën e administrimit të 
fondeve publike, administrimit të pronës publike dhe privatizimit të saj, të marrjen masa 
për plotësimin e rregullt të kallëzimeve penale, për kryerjen e hetimeve paraprake, për 
ushtrimin e ndjekjes penale. 

• Rritjen e kapaciteteve dhe njohurive profesionale të stafit të KLSh-së nëpërmjet rritjes së 
ekspertizës së kualifikuar në fushën e prokurimit të fondeve publike, trajnimeve, takimeve 
konsultative, tryezave të rrumbullakëta, seminare etj. 

• rritjen e kontributit të akademikëve dhe ekspertëve universitarë në trajnimin dhe 
përgatitjen profesionale të audituesve, në pjesëmarrjen e ekspertëve në analizën e riskut, 
duke ndihmuar në përmbushjen e misionit kushtetues për informimin e publikut dhe 
Kuvendit të Shqipërisë.

Znj. Klodiana Cankja, drejtore e Agjencisë së 
Prokurimit Publik. Tiranë, 28 .12. 2012

Prof. dr. Përparim Hoxha, dekan i Fakultetit 
të Gjeologji-Minierave të UP të Tiranës. 

Tiranë, 17. 06. 2013

Znj. Blerta Selenica, drejtore e DAP-it.
 Tiranë, 28. 12. 2012

 KLSH nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me:

Znj. Ardiana Bunjaku drejtore ekzekutive e 
Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe 
Auditorëve të Kosovës. Tiranë, 13. 09. 2013
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 Bashkëpunimi me institucione homologe

Marrëveshjet e bashkëpunimit me institucionet homologe janë bazuar në Nenin 15 
të Deklaratës së Limës së vitit 1977 dhe në Deklaratën e Meksikos për Pavarësinë e 
Institucioneve Supreme të Auditimit të vitit 2007, si në bazë të respektit, besimit dhe 
bashkëpunimit dypalësh të Organizatës Ndërkombëtare të Institucioneve të Auditimit 
Suprem (INTOSAI) si edhe të Organizatës Europiane të Institucioneve të Auditimit 
Suprem (EUROSAI). 
Marrëveshjet e nënshkruara kanë në qendër të vëmendjes shkëmbimin e njohurive dhe 
metodave të auditimit duke përftuar nga eksperiencat e veçanta institucionale, si edhe 
nga eksperiencat më të mira të partnerëve ndërkombëtarë.
Në bashkëpunimin me SAI-t partnere, KLSh është mbështetur dhe në rekomandimet 
e rezolutave të Kombeve të Bashkuara të 22 Dhjetorit 2011 dhe 19 Dhjetorit 2014 
“Promovimi dhe nxitja e eficiencës, përgjegjshmërisë, efektivitetit dhe transparencës së 
administratës publike duke forcuar institucionet supreme të auditimit”. 

Z. Lars Lage Olofsson, Auditor i Përgjithshëm 
i Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm të 

republikës së Kosovës, Tiranë, 14. 02. 2012

 Presidentin e Gjykatës së Llogarive të 
Sllovenisë, dr. Igor Šoltes. 

Ljubjanë, Slloveni, 25. 04. 2012

Presidentin e Zyrës polake të Auditimit 
Suprem (NIK), z. Jacek Jazierski. Varshavë, 

Poloni, 23. 05. 2012

 Presidentin e Gjykatës së Llogarive të 
Turqisë, z. recai Akyel. Ankara, 

Turqi. 16. 11. 2012 

Z. Bujar Leskaj, Kryetar i KLSh-së, nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me:
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Në funksion të politikës së modernizimit të institucionit dhe të përmbushjes së objektivave 
strategjik për intensifikimin e komunikimit, shkëmbimin e njohurive me partnerët, 
institucioni njohu një partneritet në rritje me SAI partnere në nivel internacional. Në 
këtë kuadër ka institucionalizuar një sërë marrëveshjesh me SAI homologe evropiane.
Ajo shkëmben përvojë me veprimtarinë e tyre audituese përmes vizitave të punës, 
trajnimeve për audituesit shqiptarë, mundësisë për auditime të përbashkëta. Shkëmbejnë 
përvojë në auditimin financiar, në atë të përputhshmërisë dhe të performancës, si dhe 
në certifikimin e deklaratave financiare, duke pasur parasysh ndryshimet në kuadrin 
ligjor dhe ekonomik të secilit shtet. KLSh-ja vlerëson Marrëveshjet në kuadrin e thellimit 
të bashkëpunimit të ndërsjellë në fushat përkatëse me interes të përbashkët dhe me 
vendet fqinje, që kanë aspirtata të përbashkëta europiane. 

 Z. Ivan Klešić, Auditues i Përgjithshëm i Zyrës 
Shtetërore të Auditimit të Kroacisë.

Vlorë, 27. 11. 2012

Presidentin e Gjykatës së Audituesve të Austrisë, 
dhe Sekretar i Përgjithshëm i INTOSAI, dr. Josef 

Moser. Vjenë, Austri. 08 . 07. 2013 

 Z. Milan Dabović, homologun e tij malazez të Institucionit 
Shtetëror të Auditimit. Podgoricë, 12. 07. 2013 

Z. Bujar Leskaj, Kryetar i KLSh-së, nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me:
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Këto Marrëveshje u përgatitën dhe u nënshkruan jo vetëm në respekt të parimeve 
të shkëmbimit të përvojave dhe njohurive ndërmjet palëve nën moton e INTOSAI-t 
“Experentia Mutua Omnibus Prodest”, por edhe në frymën e një bashkëpunimi më të 
ngushtë për dy vende fqinjë, që mund të përfitojnë nga përvojat respektive, duke zhvilluar 
në të ardhmen auditime apo projekte të përbashkëta, me qëllim arritjen e objektivave të 
vendosur në këtë marrëveshje. Në këto Marrëveshje palët kanë shprehur vullnetin e tyre 
të përbashkët për të bashkëpunuar në zbatimin e plotë të standardeve ndërkombëtare 
të INTOSAI-t  dhe praktikave më të mira europiane. Këto Marrëveshje kanë filluar të 
zbatohen menjëherë. Vetëm gjatë vitit 2012 numri i audituesve të trajnuar jashtë vendit 
është i barabartë me numrin e audituesve të trajnuar jashtë vendit gjatë të shtatë viteve 
2004-2011 të marra së bashku.

Z. Milenko Sego, Auditues i Përgjithshëm i Zyrës 
së Auditimit të Institucioneve të Bosnjës dhe 

Hercegovinës. Sarajevë, 17. 07. 2013

 Znj. Tanja Tanevska, Audituese e Përgjithshme e Zyrës Shtetërore të 
Auditimit të Republikës së Maqedonisë. Shkup, 27. 09. 2013 

Dr. Serdar Çam, President i TIKA. 
Ankara,  12. 02. 2014

Z. Bujar Leskaj, Kryetar i KLSh-së, nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me:
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Presidenti i Republikës, z. Bujar Nishani në mirënjohje ndaj partnerëve të Shqipërisë 
dhe të KLSh-së, u ka akorduar “Medaljen e Mirënjohjes” me motivacionin: “Për kontributin 
dhe ndihmesën e çmuar në përparimin e Institucionit të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 
personaliteteve të shquara të auditimit publik europian: 

Dr. Jacek Jezierski 
President i Zyrës Kombëtare të Auditimit të 

Polonisë. Tiranë, 22. 05. 2013

Dr. Igor Šoltes
 President i Gjykatës së Auditimit të 

Sllovenisë. Tiranë,  22. 05. 2013

Prof. as. dr. recai Akyel 
 President i Gjykatës së Llogarive të Turqisë. 

Tiranë, 04. 06. 2013

Z. Lars Lage Olofsson 
Auditues i Përgjithshëm i Kosovës. 

Tiranë, 04. 06.  2013

z.Joop Vrolijk
 Këshilltar i Lartë i SIGMA-s.

Tiranë, 13. 12.  2013

Nderim dhe mirënjohje për partnerët ndërkombëtarë të KLSH-së 
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Përfaqësues të SAI-ve homologe të vendeve 
anëtare të BE-së dhe Rajonit u nderuan 
për bashkëpunimin mes institucioneve të 
auditimit në shërbim të transparencës dhe 
miradministrimit të pasurive publike të 
qytetarëve dhe për kontributin e tyre në 
zhvillimin e praktikave moderne të auditimit 
në nivel europian. 
Mirënjohja iu është adresuar ekspertëve 
të huaj, përfaqësues të organizatave dhe 
institucioneve ndërkombëtare të auditimit  
për kontributin e pazëvendësueshëm të dhënë 
për interesat e komunitetit të institucioneve 
supreme të auditimit europian dhe për 
ndihmesën domethënëse të dhënë ndaj KLSh-
së në mbështetje të plotë dhe profesionale në 
përgatitjen e projektligjit të ri të Kontrollit 

Presidenti i Republikës, z. Bujar Nishani në mirënjohje ndaj partnerëve të Shqipërisë 
dhe të KLSh-së, u ka akorduar titullin “Për Merita të Veçanta Civile” me motivacionin: “Për 
kontributin dhe ndihmesën e çmuar në përparimin e Institucionit të Kontrollit të Lartë të 
Shtetit”: 

 z. Vitor Manuel da Silva Caldeira President i 
Gjykatës Europiane të Audituesve.

Tiranë, 25. 05. 2015.

 z. Robert Gielisse
 Drejtor i Departamentit të Kontrollit të 

Brendshëm Publik Financiar, (DG-Budget) të 
Komisionit Europian. Tiranë, 30.10.2014

Dr. Josef  Moser
 Sekretar i Përgjithshëm  i INTOSAI-t dhe 

President i Gjykatës Austriake të  Auditimit 
(Medalja ne emër të Presidentit iu dorëzua nga 

Sekretari i Përgjithshëm i Presidencës,
 z. Florian Nuri). Tiranë, 26. 05. 2015

të Lartë të Shtetit, në përputhje të plotë me standardet e INTOSAI-t.  Në ndihmën konkrete 
dhe cilësore për KLSH-në, mbi bazën e nevojave praktike të institucionit për modernizimin 
e kapaciteteve audituese të KLSh-së, referuar praktikave më të mira të BE-së dhe në rritjen e 
kapaciteteve audituese për përparimin dhe modernizimin  e Kontrollit të Lartë të Shtetit. 
Personalitetet e nderuara, kanë vlerësuar lart “Medaljen e Mirënjohjes” dhe titullin “Për Merita 
të Veçanta Civile”, duke i cilësuar ato,  fryt të bashkëpunimit midis institucioneve respektive të 
këtyre vendeve me Shqipërinë. 
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 Rektori i Universitetit “Aleksander Xhuvani” në Elbasan, 
prof. dr. Liman Varoshi në emër të Senatit i dha titullin 
“Honoris Causa” Presidentit të Gjykatës së Auditimit 
të Sllovenisë, dr. Igor Šoltes, për kontributin e tij  në 
zhvillimin e praktikave moderne të auditimit në nivel 
evropian nëpërmjet bashkëpunimeve të frytshme me 
shumë institucione evropiane auditimi, ndërmjet tyre 
edhe me KLSh-në. Elbasan, 22 maj 2013

 rektori i Universitetit “Ismail Qemali” në Vlorë, prof. 
as. dr. Albert Qarri në emër të Senatit i dha titullin 
“Honoris Causa”, Presidentit të Zyrës Kombëtare 
të Auditimit të Polonisë, z. Jacek Jezierski  për 
kontributin e pazëvendësueshëm të tij, gjatë viteve 
2008-2011 si Sekretar i Përgjithshëm i EUROSAI, për 
interesat e komunitetit të institucioneve supreme të 
auditimit evropian, dhe për asistencën teknike dhënë 
KLSh-së, në rritjen e kapaciteteve të audituesve të 
tij dhe modernizimit të Institucionit, në mënyrë që 
auditimi i jashtëm në Shqipëri të vijë në nivel me 
standardet e INTOSAI-t. Vlorë, 23 maj 2013

rektori i Universitetit Politeknik të Tiranës, Akademik 
prof. dr. Jorgaq Kaçani, në emër të Senatit i dha titullin 
“Honoris Causa”, Presidentit të Gjykatës së Llogarive të 
republikës së Turqisë, Prof. as. Dr. Recai Akyel, për 
kontributin e tij në zhvillimin e praktikave moderne 
të auditimit suprem në nivel evropian dhe botëror,  
nëpërmjet bashkëpunimeve të frytshme dhe ndihmesës 
profesionale dhe për shumë institucione supreme 
auditimi, ndërmjet tyre edhe me KLSH. Prof. Akyel 
përfaqëson një personalitet shumëdimensional të 
auditimit suprem ndërkombëtar dhe ndër partnerët e 
huaj më me kontribute për  Kontrollin e Lartë të Shtetit. 
Tiranë, 4 qershor 2013  

rektori i Universitetit të Tiranës, prof. dr. Dhori Kule 
në emër të Senatit i dha titullin “Honoris Causa” 
Presidentit të Gjykatës Evropiane të Audituesve, 
z.Vitor Manuel da Silva Caldeira, për kontributin e 
spikatur në promovimin e marrëdhënieve reciproke, 
ndërmjet Gjykatës Evropiane të Audituesve dhe 
KLSh-së, në rritjen e kapaciteteve profesionale të 
audituesve të tij, duke mbështetur  dhe modernizimin 
e KLSH-së, që auditimi i jashtëm në Shqipëri të vijë në 
nivel me standardet e INTOSAI-t. Tiranë, 26 maj 2015
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Takime zyrtare me institucione homologe

Delegacioni i KLSh-së, i kryesuar nga z. Bujar 
Leskaj, dhe anëtarë  z. Robert Gjini, znj. Zyra 

Kepi, z. Rustem Tare dhe z. Fatos Çoçoli morën 
pjesë në seancën jubilare të 150 vjetorit të 

Gjykatës së Llogarive të Turqisë. 
29 -30. 05. 2012

Kryetari i KLSh-së, z. Bujar Leskaj me Presidentin e Gjykatës së Audituesve të Rumanisë, 
z. Nicolae Vacariou në seancën jubilare të 150 vjetorit të kësaj gjykate, në delegacion merte pjesë dhe 
z. Xhafer Xhoxhaj Drejtor i Departamentit të Auditimit të Investimeve dhe Projekteve me Financime e 

huaja, shoqërive publike dhe mbrojtjes së mjedisit. Bukuresht, 06.06.2014

 Me ftesë të Presidentit të Institucionit Suprem 
të Kontrollit të Polonisë, NIK Z. Krzysztof 

Kwiatkoswki, z.Bujar Leskaj, Kryetar i Kontrollit 
të Lartë të Shtetit, zhvilloi një vizitë zyrtare 
pranë këtij institucioni. (Në delegacionin e 

KLSH-së merrnin pjesë dhe z. Ermal Yzeiraj, 
z. Alush Zaçe, znj. Dëshira Huqi dhe 

znj. Valentina Golemi). Poloni, 12-14. 05. 2014

KLSh mer pjesë me z. Bajram Lamaj, z. Ermal 
Yzeiraj dhe z. Koço Sokoli në seminarin: “Praktikat 

më të mira ndërkombëtare në forcimin e 
integritetit në sektorin publik” organizuar nga 

Zyra Shtetërore e Auditimit. Szarvas, 
Hungari 3 - 07. 03. 2014
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Delegacioni  i KLSh-së i kryesuar nga z. Bujar Leskaj, 
znj. Xhuljeta Çelaj dhe znj. Irena Islami që morën pjesë 

në takimin e Komitetit të Kontaktit të Institucioneve 
Supreme të Auditimit të vendeve të BE-së nën 

drejtimin e Gjykatës Europiane të Audituesve, në 
kuadrin e 10 vjetorit të zgjerimit të BE me 10 anëtarë 

të rinj në vitin 2004. Luksemburg, 16–17. 10. 2014

Z. Bujar Leskaj, Kryetar i Kontrollit të Lartë 
të Shtetit të Shqipërisë, zhvilloi në një takim 
zyrtar pune me Z. Gene Dodaro, Kontrollor 
i Përgjithshëm i GAO-s, (Zyra e Auditimit 
të Qeverisë e SHBA). Z. Dodaro pasi u njoh 
me raportin e performancës së KLSH-së 
për vitin 2014, vlerësoi punën e bërë nga 
institucioni përgjatë këtyre tre viteve të 
fundit, veçanërisht në fushën e botimeve 
dhe sidomos me tetë numrat e revistës 
shkencore “AUDITIMI PUBLIK” dhe botimin 
e standardeve të auditimit.  
Uashington D.C. 03. 02. 2015

Simboli i GAO-s, Zyra e  
Përgjithshme e  Llogarive të 

SHBA-ve. Washington DC, 1998

Takim i Rrjetit të Koordinatorëve të SAI-ve të vendeve anëtare të BE-së, Kandidate dhe Kandidatë 
të mundshëm për në BE, me pjesëmarrjen e ECA-s dhe SIGMA-s, si edhe bashkëpunimin e JWGAA i 

organizuar nga Gjykata e Auditimit e Sllovenisë. KLSh-ja u përfaqësua nga një delegacion
 (znj. Irena Islami dhe znj. Dëshira Huqi). Lubjanë, 19-20. 03. 2015 



90 vjet Kontrolli i Lartë i Shtetit
148

Konferenca e parë shkencore me temë “87 vjet  KLSH në 100 vjet shtet shqiptar” organizuar nga KLSH i 
referohet historikut të tij dhe punës shumëvjeçare të të gjithë personave që kanë kontribuar për ngritjen 
dhe mbarëvajtjen e tij në periudha kohore të ndryshme. Puna e jashtëzakonshme e atyre qindra burrave 
e grave që u munduan që atë krijesë të sapolindur ta mësojnë “të flasë e të ecë”, ta vendosin në baza 
ligjore me orientim perëndimor. Tiranë, 28. 12. 2012

Konferenca e dytë shkencore ndërkombëtare me temë “roli i Institucioneve Supreme të Auditimit 
për një menaxhim publik të përgjegjshëm në sfidat e sotme”, organizuar nga KLSH. Konferencën e 
nderoi me pjesëmarrjen e tij, z. Ilir Meta, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Në fjalën e 
tij nënvizoi se “përmirësimi i sundimit të ligjit dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri është i kushtëzuar 
dhe nga progresi dhe suksesi i institucioneve themelore kushtetuese të vendit, ndër të cilat është 
edhe KLSh-ja”. Në panelin drejtues janë: Zz. Large Olofsson, Robert Gielisse, Bujar Leskaj, Ilir Meta, 
Joop Vrojlik, Jacek Jezierski) Tiranë, 12-13. 12. 2013

Konferenca e tretë shkencore ndërkombëtare vjetore me temë “Auditimi Kombëtar në shërbim të qeverisjes 
kombëtare”, organizuar nga KLSH. Konferencën e nderoi me praninë e tij, Presidenti i Republikës, SHTZ. 
Bujar Nishani i cili në fjalën e tij vlerësoi dinamikën e  zhvillimit të auditimeve dhe kapaciteteve audituese 
të KLSh-së, përgatitjen nga ajo të një ligji të ri modern për auditimin publik, në përputhje me standardet 
ndërkombëtare dhe nënvizoi se paraja publike nuk është pronë e askujt, por vetëm e Shtetit Shqiptar 
dhe askush të mos mendojë se mund të dalë mbi ligjin dhe mbi rregullshmërinë financiare të Shtetit. 
(Në panelin drejtues janë: Zz. Robert Gielisse, Anastas Angjeli, Igor Soltes, Bujar Nishani, Bujar Leskaj,  
Aleksandër Arvizu, Edmond Spaho, Robert Wilton). Tiranë 29 - 30. 10. 2014

Konferenca, simpoziume dhe seminare shkencore

Z. Mustafa Kërçuku, ish-kryetar i KLSh-së dhe prof. dr. Kaliopi Naska duke kumtuar në Konferencën 
“87 vjet KLSh në 100 vjet shtet shqiptar”. Tiranë, 28 . 12. 2012.
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“Promovimi dhe nxitja e 
eficiencës, përgjegjshmërisë, 

efektivitetit dhe transparencës 
së administratës publike duke 
forcuar institucionet supreme 

të auditimit”. Rezoluta A66/209 
e Kombeve të Bashkuara e 

22 Dhjetorit 2011 

Delegacione të KLSh-së kanë marë pjesë në një sërë aktivitetesh shkencore si në:   
Konferencën e VII të organizatave EUROSAI dhe OLACEFS, “Roli i institucioneve supreme 
të auditimit në mirëqeverisjen e sektorit publik“. Tbilisi, Gjeorgji, 17-18. 09. 2012; në 
simpoziumin e 22-të të OKB/INTOSAI. Vjenë, më 5. 03. 2013; në Konferencën e IV të 
përbashkët EUROSAI/ARABOSAI Baku, Azerbajxhan 16-18. 04. 2013; në Kongresin e 
21-të të INTOSAI-t, Kinë, Pekin, më 22. 10. 2013; në Konferencën mbi Marrëdhëniet e 
Institucioneve Supreme të Auditimit dhe Parlamenteve Kombëtare të vendeve të rajonit. 
Budva, Mal i Zi. 19. 11. 2013; në seminarin mbi Auditimin e përputhshmërisë (ISSAI 
400 dhe 4000-4999) Vilnius, Lituani. 28-29. 10.  2014; në seminarin: “Praktikat më të 
mira ndërkombëtare në forcimin e integritetit në sektorin publik” organizuar nga Zyra 
Shtetërore e Auditimit. Szarvas, Hungari 3-7. 03. 2014; në simpoziumin e 23-të, organizuar 
nga Kombet e Bashkuara dhe INTOSAI me temë  “ Axhenda e zhvillimit të Kombeve të 
Bashkuara për periudhën pas 2015:roli i Institucioneve Supreme të Auditimit për 
zhvillimin e qëndrueshëm”. Vjenë2-4 mars 2015; në Konferencën e 13-të të Grupit të Punës 
të EUROSAI/WGEA, me fokus “Auditimi në mbetjet industriale dhe kimike”. Maltë 5- 8 tetor 
2015 etj.

Delegacioni i KLSh-së merr pjesë në Kongresin e XXI të INTOSAI-t. 
Kryetari i KLSh-së, z. Bujar Leskaj, z. Kristaq Gjyli, znj. Albana Agolli dhe znj. Edlira Sako. 

Pekin 22- 26. 10. 2013  
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Konferenca V dhe VI vjetore e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm të 
Kosovës, morën pjesë edhe një grup i gjerë audituesish dhe drejtuesish të 

KLSh-së. Tiranë 9 - 11. 07. 2014 

Delegacioni i KLSh-së i kryesuar nga Kryetari z. Bujar Leskaj dhe anëtarët 
Fatos Çoçoli dhe Kozma Kondakçiu morën pjesë në Simpoziumin jubilar me 

rastin e 300 vjetorit të themelimit të Gjykatës së Auditimit të Gjermanisë. 
Potsdam, 14. 03. 2014

Konferenca e parë - Young EUROSAI, KLSh-ja u 
përfaqësua nga Znj. Evis Çela Audituese e Lartë. 

Hollandë, 21-23. 11. 2013

Delegacioni Shqiptar  i përbërë nga  Kryetari 
i KLSh-së z. Bujar Leskaj, z. reinald Muça, znj. 
Irena Islami dhe znj. Kejsa Muça morën pjesë 

në Simpoziumin e 22-të të OKB/INTOSAI. 
Vjenë, më 5. 03. 2013
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 KLSh-ja mer pjesë në Kongresin e IX të EUROSAI-t, dhe u përfaqësua nga kryetari i KLSh-së 
z. Bujar Leskaj,  znj. Luljeta Nano, znj. Albana Agolli dhe znj. Evis Çela. Hagë, 16 - 19. 06. 2014

Një delegacion i KLSh-së i pëfaqësuar nga znj. Ina Sokoli, dhe z. Jonild Hoxhaj mori pjesë në 
Konferencën e II Young EUROSAI me temë qendrore “SAI&Unë”. Jeruzalem, Izrael. 19.11.2015

Një delegacion i kryesuar nga Kryetari i KLSh-së, 
z. Bujar Leskaj, z. Xhafer Xhoxhaj, Drejtor 

Departamenti dhe z. Vullnet Karafilaj, Krye/auditues 
mori pjesë në  Konferencën e 8-të të përbashkët 

EUROSAI/OLACEFS. Quito, Ekuador 24-26. 06. 2015. 

Në seminarin mbi Auditimin e përputhshmërisë (ISSAI 400 dhe 4000-4999) nga KLSh-ja morrën 
pjesë znj. Albana Agolli, znj. Irena Islami dhe znj. Amantja Patozi. Vilnius, Lituani. 28-29. 10.  2014
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Strategjia e Zhvillimit të KLSh-së dhe gjithë procesi i menaxhimit institucional nxit idenë 
e zhvillimit nëpërmjet investimeve në kapacitete, mbështet rritjen organizative dhe 
profesionale për tú aftësuar në përballjen me sfidat e kohës dhe të zhvillimit.  Trajnimi është 
pjesë e rëndësishme e Strategjisë së Zhvillimit të KLSh-së për vitet 2013 - 2017, që koordinon 
mjaft mirë nevojat në përputhje me kuadrin e Strategjisë së Trajnimit për EUROSAI 2011-
2017. Ato pajisin stafin e saj me pushtetin e mendimit dhe të analizës së pavarur, duke e 
konsideruar zhvillimin e burimeve njerëzore si investimin më parësor të KLSh-së. 

Auditues të KLSh-së trajnohen për Auditimin 
e Sistemeve të Kontrollit të Brendshëm në 

Gjykatën Turke të Llogarive. (A. Gabili, J. Adili, 
M. Lloji, A. Mirashi, A. Duka, S. Zeneli, A. Gjika, 
B. Zeneli, I. Ndreu, L. Fshazi, F. Iljazi, E. Këllici, 

K. Muça, V. rizvani, A. Tereziu, V. Limaj, 
M. Karalli). Ankara, 13. 10. 2014

Workshop-i i organizuar nga IDI dhe EUROSAI, 
me tematikë “ Menaxhimi i 3i-ve, Implementimi i 
Standardeve të ISSAI-t”. Morën pjesë Institucione 

të Larta të Auditimit nga rajoni, krahas tyre 
dhe  Shqipëria me z. Kristaq Gjyli dhe znj. Albana 
Gjinopulli. Bosnje-Hercegovinë, 11-13. 03. 2013 

Trajnimet – element thelbësor në ndërtimin 
dhe zhvillimin e kapaciteteve audituese

Trajnim mbi Auditimin e Performancës, 
zhvilluar në Gjykatën e Auditimit të Sllovenisë. 
(nga KLSh-ja morën pjesë: R. Muça, A. Agolli, E. 

Yzeiraj, Y. Dede, M. Lleshi, E. Çela, L. Hoxha, 
Z. Kullushi, S. Agaj, D. Meçe, Xh. Axhiu). 

Lubjanë 15 – 19. 10. 2012

Workshop-i “Vijimësia e bashkëpunimit 
rajonal në fushën e Auditimit të 

Performancës”, morën pjesë r. Muça, 
A. Agolli, E. Agolli, A. Zylfi dhe B. Kërçuku.  

Organizuar në Tiranë, 3. 09. 2013
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Marrëveshjet e nënshkruara gjatë viteve 2012-2014 me SAI-t e Polonisë, Turqisë, Kroacisë, 
Sllovenisë, Kosovës etj., kanë mundësuar trajnimin e audituesve të KLSh-së për një periudhë 
kohore pranë këtyre SAI-ve me përvojë. 
Efikase kanë qenë marrëdhëniet intensive me SIGMA-n, ekspertët e së cilës e kanë mbështetur 
institucionin me programe trajnimi, në fusha me interes të lartë, si auditimi financiar, auditimi i 
përputhshmërisë, auditimi i performancës, auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit. 
Standardi i Përgjithshëm ISSAI 200, përbën udhërrëfyesin kryesor të KLSh-së lidhur me politikat 
e saj, që synojnë të nxisin zhvillimin e audituesve mbi baza të qëndrueshme dhe profesionale. 
Trajnimi dhe zhvillimi profesional konsiderohet tashmë në KLSh si “ Vlerë e shtuar” në drejtim 
të zhvillimit të aftësive, njohurive dhe profesionalizmit të stafit; ndërthurjen e trajnimit me 
zhvillimin profesional, duke siguruar produktivitet, cilësi, rentabilitet, zhvillim të kulturës 
organizative, të aftësive të lidership-it, motivimin dhe nxitjen e praktikave më të mira.  

Takimi i grupit të punës së IT i EUROSAI-t me temë: 
“Vetëvlerësimi IT (ITSA, IT Self-Assessment) dhe 

vetëvlerësimi i auditimit IT (ITASA, IT Audit 
Self-Assessment)”. Nga KLSh mer pjesë

 z. Kozma Kondakçiu. Bernë, Zvicër. 29-30. 01. 2014 

Auditues të KLSh-së z. Idlir Dervishi  dhe 
z. Fatmir Iliazi marin pjesë në trajnimin 
e zhvilluar nga CEF mbi “Fondet IPA në 

Kornizën Financiare Shumëvjeçare 2014-2020 
të BE-së”. Lubjanë, Slloveni, 5 - 7. 03. 2014

Grafiku  pasqyron skemën e organizimit 
të trajnimeve brenda vendit

Auditues të rinj të KLSH-së Xhuljeta Çelaj, Eriola 
Meçaj, Deshira Huqi trajnohen pranë Gjykatës 

Franceze të Llogarive. Paris, 15 - 19 shtator 2014
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Auditues të KLSh-së z.Kozma 
Kondakçiu, Drejtor i Drejtorisë së 

Auditimit të IT dhe audituesi z. Idlir 
Dervishi trajnohen në Qendrën e 
Ekselencës në Financë (CEF) në 

trajnimin me temë “roli i auditit të 
brendshëm në menaxhimin e riskut, 

mashtrimit dhe riskun në IT”.
Lubjanë, Sloveni. 24-26. 09. 2014

Presidenti i TCA prof. as. dr. recai Akyel, i uroi 
mirëseardhjen  audituesve të KLSh-së, (Livan 

Hoxha, Alfonc Gabili, Skënder Muça, Jonild 
Hoxhaj, Agron Opari, Valdete Berisha, Hektor 

Kosova, Haqif Klosi, Elira Cukalla, Mirosh Bogdo, 
Ina Sokoli, Luan Kuka, Besim Bileri) 

që u trajnuan  në Gjykatën Turke të Llogarive. 
Ankara, më 14 prill 2014

Një delegacion i KLSh-së (z. Gjovalin Preçi, z. Andi Buzo dhe z. Artan Topjana) morën pjesë në 
workshop-in për auditimin paralel të performancës mbi Efiçencën e Energjisë për vendet e Ballkanit 
Perëndimor, të zhvilluar për procesin e Auditimit Paralel të Performancës. Workshop-i kreu punimet 

nën drejtimin e ekspertëve të Zyrës së Auditimit të Suedisë. Shkup, Maqedoni 10-12.02.2015 
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Takim i Grupit të Punës të EUROSAI-t për auditimin 
e fondeve të alokuara në rastet e fatkeqësive dhe 

katastrofave në Gjykatën Europiane të Audituesve në 
Luksemburg, marin pjesë znj. Manjola Naço Drejtore e 
Përgjithshme dhe Audituesja e Parë znj. Alma Shehu. 

05.02.2015 

Organizohet në Qendrën e Ekselencës për Financat (CEF) Workshop-i me temë “Auditimi i 
performancës”. Kontrolli i Lartë i Shtetit u përfaqësua nga auditueset Alma Shehu, Amantja Patozi 

dhe Melina Kabo. Lubjanë, Slloveni, 3 - 6. 03. 2015 

Z. Gjovalin Preçi, Kryeauditues në Departamentin e Auditimit të Investimeve e Projekteve me Financime 
të Huaja Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së Mjedisit dhe z. Rinald MUÇA, Drejtor në Departamentin 
e Auditimit të Performancës, referojnë në workshop-in me temë “Performanca e Auditimeve të 
Performancës”,  organizuar nga KLSh në bashkëpunim me universitetin “Aleksandër Xhuvani”. 
Elbasan, 20. 04. 2015
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Një grup audituesish të KLSH-së,(Q. Meta, A. Gabili, 
N. Piranjani, J. Lile, E. Agolli, P. Bregaj, 

T. Dervishaj, B. Shkurti, E. Kabashi, A.Kalleshi, 
A. Bushi, M. Nushi, E. Muho, B. Haka, E. Metaj, 

B. Meçaj) zhvilloi një vizitë pune pranë Gjykatës 
Turke të Llogarive me qëllim trajnimi mbi “Auditimin 
Publik”, me mbështetjen financiare të Agjencisë Turke 

për Zhvillim dhe Koordinim TIKA. 
Ankara 24 - 28. 08. 2015

 KLSH mori pjesë në projektin e katërt  pilot të zhvilluar nga INTOSAI - Development Initative (IDI) 
dhe Banka Botërore e zhvilluar në Gjykatën e Llogarive (TCA) në Ankara. Ajo u përfaqësua nga 

Drejtore e Drejtorisë së  Auditimit të Brendshëm, znj. Evis Kreshpaj. 27-29 prill 2015 

KLSH organizatore e workshopit rajonal 
me temë “Mbi Materialitetin dhe Auditimin 

bazuar në Kampione”. Ky aktivitet u 
bashkëdrejtua nga z. Dragos Budulac, 

z. Hazim Sabanovic dhe znj. Luljeta Nano. 
Vlorë 03 - 04.11.2015

Përfaqësues nga KLSh-ja, 
znj. Evis Kreshpaj dhe znj. Ermira Vojka 
marrin pjesë në Workshop-in “Forcimi 

i Aftësive Drejtuese”, organizuar nga 
Qendra e Ekselencës për Financë (CEF) 

në Slloveni. 17-19. 03. 2015
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Botime të KLSh-së në vitet 2012-2015

Botimet e KLSh-së pasqyrojnë dhe përfshijnë 
katër objektivat themelore të strategjisë së 
EUROSAI, 2011- 2017: ndërtimin e kapaciteteve, 
standardeve profesionale, shkëmbimin e 
njohurive dhe të përvojave dhe menaxhimin në 
përputhje me parimet e qeverisjes së mirë e të 
komunikimit të dobishëm. Kolana e botimeve 
të KLSh-së, të cilat pasurohen nga viti në vit, do 
të paraqesin, njëkohësisht, reformat e thella që 
ka nisur institucioni për të forcuar auditimin 
financiar e për të sjellë në vëmendje auditimin e 
performancës. 
Në to do të gjeni gjykimet dhe opinionet e një 
institucioni si KLSh-ja, që ju interesojnë të 
gjithëve, pasi të gjithë ne jemi përfitues nga 
shërbimet që sigurohen me paranë publike 
dhe duhet ta dimë sesi harxhohen ato. Këto 
botime u vijnë në ndihmë jo vetëm audituesve 
në punën e tyre, por edhe qytetarit dhe 
vendimmarrësve publikë, për të kuptuar rolin 
thelbësor të auditimit suprem në përdorimin me 
ekonomicitet, efektivitet dhe efiçiencë të parasë 
publike, e cila buron pikërisht nga kontributet 
e qytetarëve tatimpagues. Ato përmbajnë një 
këshillim profesional, si dhe komunikim me 
publikun dhe Parlamentin dhe me palët e tjera 
të interesit, profesionistët apo qytetarët e 
angazhuar në shoqërinë civile. 

Në Ditën  Botërore të Librit, KLSh-ja në bashkëpunim 
me Bibliotekën Kombëtare organizoi në Sallën 
Amerikane të kësaj biblioteke, promovimin e 10 
librave të saj. Takimin e përshëndeti dhe dr. Aurel 
Plasari drejtor i BK. Tiranë, 20 . 04. 2013

revista  shkencore AUDITIMI PUBLIK, botohet 
në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, është 
njohur  nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës si 
revistë Shkencore me Urdhërin e lëshuar nga 
ministri i Arësimit dhe i Shkencës  z. M.Tafaj  
me nr. 382 datë 06.09. 2013 . Ajo është pajisur 
me kodin e standardizuar ndërkombëtar që 
lejon identifikimin e çdo botimi në seri, ISSN 
(International Standard Serial Number). Botimi 
i saj sjell një risi shume pozitive jo vetëm në  
vlerësimin dhe njohjen e prurjeve të mendimit 
autentik shqiptar mbi procedurat, mënyrën 
e kryerjes dhe risitë e auditimit më të lartë 
publik, por dhe në vlerësimin e  eksperiencës 
dhe praktikave më të mira të audituesve tanë.
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Kolanat e botimeve të KLSh-së japin informacion për mënyrën e organizimit dhe funksionet e 
institucioneve supreme të auditimit të të gjitha vendeve europiane, si dhe të Gjykatës Europiane 
të Audituesve, organit më të lartë auditues të Bashkimit Europian. Një seri e re e botuar në 
këto vite të fundit janë publikimet shkencore dhe profesionale, të cilat janë një mbështetje e 
rëndësishme në kuadër të reformës institucionale për transformimin e institucionit në linjë me 
standardet dhe praktikat e mira të BE-së. 

 Në zbatim të parimit të 8-të të ISSAI për komunikimin aktiv të një SAI, KLSh-ja ka rritur 
transparencën e komunikimit me publikun jo vetëm nëpërmjet publikimeve, por gjatë 
viteve 2012- 2015 institucioni ka përgatitur dhe ka realizuar një numër të konsiderueshëm 
editorialesh dhe shkrimesh problematike, raportime dhe njoftime në median e shkruar, në 
sekuenca televizive të bëra nga Kryetari i KLSh-së dhe auditues etj. 46 botimet e bëra vetëm në 
vitet 2012-2015 përbëjnë një risi për këtë institucion drejt modernizimit dhe profesionalizimit.

KLSh-ja promovoi botimet e saj të periudhës 2012- 2014 në Painairin e Librit. 
Tiranë 13. 11. 2014

KLSh-ja feston Ditën Botërore të Librit. 
Tiranë, 23 . 04. 2014.

KLSh-ja, në vazhdën e veprimtarive që zhvillon  çdo vit, promovon botimet e veta, qëllimi 
i të cilave është zbatimi i strategjisë EUROSAI 2012-2017 dhe i strategjisë së KLSh-së për 
vitet 2013-2017, sidomos mundësimi i publikut të gjerë dhe përdoruesve specifikë që të 
përfitojnë një kuptim më të mirë të praktikave dhe profesionalizmit të institucionit. Botimet 
përfaqësojnë punën e përbashkët sipas motos së INTOSAI-t (Komunitetit të Institucioneve 
Supreme të Auditimit Publik”) ... “Experientia mutua omnibus prodest” - “ Nga përvoja 
e përbashkët përfitojmë të gjithë”. 

KLSh-ja mer pjesë në Painairin e Librit të vitit 
2013 (Në panel: nga e majta z. Rustem Tare, 

z. Bujar Leskaj dhe z. Agron Maksutaj)
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Kontrolli i Lartë i Shtetit mori pjesë për të tretin vit radhazi  në edicionin e 18 të panairit të 
librit të zhvilluar në Tiranë, në datat 11-15.11. 2015 dhe u paraqit në të me kolanën e plotë 
të botimeve të tij për periudhën 2012 - 2015 me 46 botime gjithsej, nga të cilat 11 botime 

të prezantuara për herë të parë.
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Botime të KLSH-së gjatë vitit 2012
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Botime të KLSH-së gjatë vitit 2013
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Botime të KLSH-së gjatë vitit 2014
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Botime të KLSH-së gjatë vitit 2015
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Jetë sociale në KLSH

KLSh-ja me veprimtaritë e zhvilluara nis një mënyrë të re komunikimi me punonjësit e 
saj, duke e mbushur më së miri jetën sociale të tyre dhe njëkohësisht ngritjen kulturore. 
Këtë e ka realizuar nëpërmjet takimeve të punonjësve të Kontrollit të Lartë të Shtetit me 
njerëz të shquar të artit dhe të kulturës shqiptare, duke ftuar në biseda të lira dhe të 
hapura personalitete të ndryshme të vendit, nga hapësira mbarëshqiptare dhe të huaj. 
Duke organizuar promovime librash apo edhe përkujtime ngjarjesh dhe figurash që kanë 
kontribuar në historinë e këtij kombi duke lënë gjurmë. Qëllimi i këtyre veprimtarive në 
trajtën e bashkëbisedimeve bashkëvepruese është zgjerimi dhe thellimi i njohurive dhe 
interesave të stafit të KLSh-së. Kultura e gjërë është një aset për cilindo, ndaj një specialist 
i institucionit tonë ka nevojë të zgjerojë njohuritë për historinë e vendit, kulturën, artin, 
ekonominë. Gjithashtu për monetarizmin dhe sistemin bankar, për drejtësinë dhe 
legjislacionin, për religjionet, gjuhën shqipe, etj. 

Takim me piktorët Llambi Blido dhe Lek Tasi 
në mjediset e KLSh-së. Tiranë, 25. 07. 2014

Kryetari i KLSh-së. z. Bujar Leskaj zhvillon një 
takim miqësor me personalitetin e shquar të 

botës akademike gjermane prof. dr. Heinz-
Dieter Wenzel. Profesor i shquar i Financave 
Publike pranë Universitetit të Bambergut në 
Gjermani dhe  në një sërë universitetesh të 

tjera europiane. Tiranë, 20. 01. 2012

Takim me albanologun e shquar Mathieu Aref 
dhe studiuesin z. Ndriçim Kulla, në ambientet e 

KLSh-së nga Kryetari i saj z. Bujar Leskaj. 
Tiranë, 20. 11. 2012 

Promovimi i Librit “Enciklopedi Antologjike e 
Mendimit Shqiptar 1807-1957” në tri Vëllime, 
i Studiuesit Ndriçim Kulla. Tiranë, 08. 07. 2014
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Në përkujtim të 100 vjetorit të Pavarësisë së Shtetit Shqiptar, Kontrolli i Lartë i Shtetit u 
nderua me pjesëmarrjen e delegacioneve të nivelit të lartë të institucioneve homologe të 
Kroacisë, Sllovenisë, Turqisë dhe të Kosovës. Delegacionet morën pjesë në ceremonitë dhe 
përurimet e organizuara në qytetet Vlorë dhe Tiranë me rastin e Jubileut të 100 vjetorit, 
më datën 28 Nëntor 2012.  

Pritja e delegacioneve të institucioneve të larta të auditimit të ardhura me rastin e 100 vjetorit të 
Pavarësisë, në zyrën e Kryetarit të KLSh-së z. Bujar Leskaj. (Dr. Igor Šoltes President i Gjykatës së Llogarive 
të Sllovenisë; z. Ivan Klešić, Auditues i Përgjithshëm i Zyrës Shtetërore të Auditimit të Kroacisë; Lidija 
Pernar Asistente e Auditorit të Përgjithshëm të Kroacisë; z. Lars Lage Olofsson Auditues i Përgjithshëm 
i Kosovës; z. Hiqmet Cavit Erdogan Anëtar i Lartë i Dhomës së Gjykatës së Llogarive të Turqisë; Attila 
Caglar drejtor i Marrëdhënieve me Jashtë i Gjykatës së Llogarive të Turqisë dhe Sami Suzer Auditues i 
Lartë i Gjykatës së Llogarive të Turqisë). Tiranë, 29 Nëntor 2012 

Një kujtim i bukur me homologët me rastin e 
festimeve të 100 vjetorit (nga e djathta Dr. Bujar 

Leskaj, Dr. Igor Šoltes, President i Gjykatës së 
Llogarive të Sllovenisë, z. Ivan Klešić, Auditues i 
Përgjithshëm i Zyrës Shtetërore të Auditimit të 
Kroacisë dhe z. Lars Lage Olofsson, Auditues i   

Përgjithshëm i Kosovës), Vlorë, 28 Nëntor 2012. 

Auditues të KLSh-së duke festuar 
100 vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë. 
Varshavë, Poloni, 28 nëntor 2012
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Në përfundim të analizës vjetore të KLSh-së për vitin 2014, që u zhvillua në datat 26-27 Janar 2015, 
në universitetin publik “Ismail Qemali” të Vlorës, u organizua promovimi i librit të dr. Greta Angjelit 
AUDITIMI DHE QEVERISJA E MIRË, i cili synon të paraqesë një kërkim të rëndësishëm në fushën e 
auditimit. “Një libër që jep formatet më të reja dhe efektive - u nënvizua nga Kryetari i KLSh-së, z. Bujar 
Leskaj -të përmirësimit të qeverisjes nëpërmjet auditimit publik”. 
U promovua dhe libri i prof. dr. Bardhosh Gaçe “Ata që shpallën Pavarësinë Kombëtare”, i cili 
ka karakter enciklopedik dhe ndriçon një nga momentet më të rëndësishme të historisë shqiptare, 
Kuvendin e Vlorës, më 28 Nëntor 1912, dhe ngritjen e flamurit kombëtar. Vlorë, 28.01.2015

Prof. dr. Bardhosh Gaçe
 Studiues i shquar i historisë dhe letërsisë shqiptare 

Takim me filozofin dhe antropologun, kritikun e artit dhe studjuesin e historisë 
dr. Përparim Kabo ”EPISTOLATE-Antropologjia e Frymës”. (Në panel nga e majta në të 

djathtë z. Bujar Asqeriu. z. Mirush Kabashi, z. Bujar Leskaj dhe z. Përparim Kabo).
Tiranë, 22. 09. 2014 
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Në përvjetorin e 38-të të vrasjes së poetëve 
Gazment Leka dhe Vilson Blloshmi, Bashkia 
e Librazhdit në bashkëpunim me KLSh-në 
dhe një grup ish - të përndjekurish politikë 
organizoi aktivitetin në kujtim të dy poetëve 
të pushkatuar nga regjimi diktatorial  më 17 
korrik 1977. Librazhd, 27.03.2015

Me rastin e shtatëvjetorit të Pavarësisë së republikës 
së Kosovës, Kryetari i KLSh-së, z. Bujar Leskaj me një 
grup audituesish dhe drejtuesish të KLSh-së vizituan 

qytetin historik të Prizrenit. Prizren, 17.02.2015 

Takim miqësor i Kryetarit të KLSh-së, z. Bujar Leskaj 
me kryetarin e shoqatës “Labëria”, prof. dr. Ago Nezha, 

z. Axhem Gjoni dhe z. Nedin Hoxha. 
13. 01. 2015

Vizitë dhe homazh nga një grup audituesish 
të KLSh-së dhe kryetarit të saj shoqëruar 

nga skulptori i shquar Luan Mulliqi në varrin 
e Isa Boletinit dhe kullën e Boletinëve në 

Mitrovicë, në respekt të historisë dhe luftrave 
të pashembullta të popullit shqiptar për liri e 

pavarësi. Mitrovicë, 09. 07. 2015
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Takim i audituesve të KLSh-së me profesor  Ismet  Elezin në ambientet e Universitetit Politeknik. 
Profesor Elezi mbajti ligjëratën me temë “Kultura Juridike në KLSh” dhe vlerësoi Ligjin e Ri 

të KLSh-së si një ligj shumë të mirë, zbatimi i të cilit do të sjellë rezultate, nëse audituesit e KLSh-së do 
ta përvetësojnë atë dhe do ta zbatojnë me integritet moral dhe ndërgjegje. Në panelin drejtues nga e 

majta në të djathtë z. Bujar Leskaj, prof. Ismet Elezi dhe “Akademike e Asociuar” 
prof. dr. Aurela Anastasi. Tiranë, 23.07.2015 

 Një grup prej 16 audituesish të 
KLSh-së, morën pjesë në trajnimin e 
zhvilluar me temë “Auditimi publik”, 

në Ankara. Ata kryen një sërë 
vizitash në njohje të historisë dhe 

kulturës së Turqisë. 
Ankara 24 - 28. 08. 2015

*
*             *

Autorët në përgatitjen e këtij albumi janë mbështetur në botimin “Historiku i Kontrollit 
të Lartë të Shtetit” Tiranë 2012, të përgatitur nga grupi i autorëve: prof. dr. Kaliopi Naska, 
dr. Bujar Leskaj, Gëzim Zilja, Robert Gjini, Bashkim Spahija, Sali Agaj, Kozma Kondakçiu, 
Vasil Vane, Qeram Cibaku, Fatos Çoçoli, në hulumtimet e bëra në Arkivin Qendror të Shtetit, 
Bibliotekën Kombëtare dhe në Arkivin e KLSh-së.  



CEREMONIA JuBILARE KuSHTuAR 90 VJETORIT Të KLSH-Së

Nga fjala e Presidentit të Republikës së Shqipërisë Sh. T. Z. Bujar Nishani,  në 
ceremoninë e 90 vjetorit të krijimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit

“Kjo veprimtari është dëshmi e pakundërshtueshme e rrugës pa kthim që ka marrë ky Institucion 
drejt progresit dhe përmbushjes së objektivave në kuadrin e integrimit evropian, në përputhje 
të plotë me standardet e INTOSAI-t në funksion të promovimit të një qeverisje të mirë, rritjes së 
transparencës dhe llogaridhënies. 
Organizimi i këtij aktiviteti nuk është thjesht një ceremoni protokollare, por në konsideratat 
e mia ky aktivitet i kalon kufijtë rutinorë dhe vjen me një dimension, profil dhe vlerë mjaft të 
veçantë si në rrafshin kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Nëpërmjet kësaj veprimtarie 
Kontrolli i Lartë i Shtetit sjell në vëmendje të opinionit ndërkombëtar, komunitetit të INTOSAI-t, 
si dhe të gjithë institucioneve të shtetit shqiptar, studiuesve e profesionistëve të fushës historikun 
e krijimit, funksionimit dhe zhvillimit të institucionit suprem të auditimit në Shqipëri,  historik 
që i ka fillesat e tij nëntëdhjetë vite më parë”.
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Nga mesazhi i z. Gene Dodaro, Kontrollor i Përgjithshëm i GAO-s, 
(Zyra e Auditimit të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës), drejtuar 

institucionit të Kontrollit të Lartë të Shtetit të Shqipërisë

“Me rastin e 90 vjetorit, dëshiroj të uroj të gjithë punonjësit e KLSh-së mbi rolin e rëndësishëm 
që institucioni juaj luan në promovimin e përgjegjshmë-risë dhe qeverisjes së mirë. Institucionet 
Supreme të Auditimit janë vitalë për të ndihmuar përmirësimin e performancës së qeverisë, 
për të arritur më shumë transparencë, si dhe për të siguruar përgjegjshmëri në kontekstin e 
sfidave aktuale. Sipas mendimit tim, e ardhmja e auditimit të qeverisë është më e rëndësishme 
se kurrë. SAI-t si KLSH, dhe institucioni që unë drejtoj, kanë mundësi të jashtëzakonshme për 
të ndihmuar qeveritë e tyre të planifikojnë për të ardhmen dhe të ngrenë tematika me interes 
për të gjithë.”

Nga Fjala përshëndetëse e Kryetarit të KLSh-së z. Bujar LESKAJ

“Ne e organizuam këtë takim, të frymëzuar nga vetëdija jonë kombëtare se kujtesa historike 
dhe respektimi i vlerave dhe kontributit të gjithë brezave, duhet të jetë pjesë e pandarë e kulturës 
dhe trashëgimisë sonë institucionale. 
Të kërkosh identitetin institucional nëpërmjet hedhjes dritë dhe evidentimit të historisë së 
zhvillimit është mbi të gjitha përgjegjësi, por edhe një shërbim për gjeneratat e ardhshme.”
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Nga përshëndetja e Dr. Josef  Moser, Sekretar i Përgjithshëm i INTOSAI-t dhe President i 
Gjykatës Austriake të  Auditimit 

“Diçka tjetër unike që duhet përmendur për SAI-n tuaj, është edhe kontributi i vyer që ju jepni 
nëpërmjet organizimit të konferencave shkencore vjetore, gjë që ndihmon së tepërmi krijimin 
e një lidhje mes tematikave shkencore mbi auditimin, me eksperiencën audituese në praktikë, e 
gjitha në linjë me moton e INTOSAI “Experientia Mutua Omnibus Prodest”. 
Të gjithë këta shembuj tregojnë se institucioni i Ko ntrollit të Lartë të Shtetit, është kthyer në një 
anëtar aktiv në komunitetin Europian dhe ndërkombëtar të SAI-ve dhe se puna dhe kontributi i 
këtij institucioni vlerësohet së tepërmi nga SAI-t homologe.“

Pjesë e shkëputur nga përshëndetja e z.Vitor Manuel da Silva Caldeira, 
President i Gjykatës Europiane të Audituesve

“Unë jam i sigurt se përpjekjet e KLSh-së në vitet e fundit për të ndërtuar kapacitetet e saj, do ta 
pozicionojnë atë në një vend të mirë, për të përmbushur sfidat e auditimit, të cilat nënkuptojnë 
reformën e menaxhimit të financave publike në Shqipëri, si dhe për të kontribuar në suksesin e 
institucionit.
Por ndërtimi i kapaciteteve të KLSh-së nuk është vetëm për vendet kandidate në BE. Të gjitha 
SAI-t duhet të punojnë për ngritjen e kapaciteteve për t’ju përshtatur  ndryshimeve globale,  që 
po ndodhin në shoqëri dhe qeveri.”



  

Nga përshëndetja e Zv/Presidentit të Bordit Drejtues të EuROSAI-t dhe Presidentit të 
Gjykatës Turke të Llogarive, Prof. Ass.Dr. Recai Akyel

“Përforcimi i bashkëpunimit dhe kooperimit midis nesh është një nga mënyrat më efektive për 
të rritur kapacitetet tona. 
Unë besoj tek rastet kur shtetet bashkëpunojnë, vendosin besim midis tyre dhe promovojnë 
paqen dhe prosperitetin në botë. 
Unë jam gjithashtu i sigurt se, në botën e sotme komplekse dhe në ndryshim të shpejt, 
bashkëpunimi dhe kooperimi efektiv janë të një rëndësie të madhe në rritjen e kapaciteteve të 
institucioneve tona, në mënyrë që të ndihmojmë kombet tona për një jetë më të mirë.”

90 vjet Kontrolli i Lartë i Shtetit

172

(Nga e majta në të djathtë): Ish Drejtori 
i Përgjithshëm i KLSH-së z. Robert Gjini, 
ish Kryetarët e KLSH-së, z. Ylli Memisha, 
z. Stefan Papagjoni, z. Mustafa Kërçuku, 
z. Robert Çeku, si dhe ish Prokurori i 
Përgjithshëm z. Theodhori Sollaku



  

Stendat dhe ambjentet e Muzeut të KLSh-së.
 Ekspozita dokumentare dhe fotografike “Historiku i Kontrollit të Lartë të Shtetit 1925-2015”. 

Ajo do të pasurohet në vijimësi me dokumente dhe foto të aktivitetit të mëparshëm dhe të tanishëm të 
institucionit. (Ky muze u përgatit nga: Prof. dr. Kaliopi Naska, Dr. Bujar Leskaj,  

z. Kozma Kondakçiu, z. Tonin Vuksani dhe z. Gëzim Zilja)

Z. Vitor Manuel da Silva Caldeira, Kryetar i 
Gjykatës Evropiane të Audituesve  dhe 

z. Bujar Leskaj, Kryetar i Kontrollit të Lartë 
të Shtetit

Ambasadori i republikës së Turqisë në Tiranë, 
z. Hidajet Bajraktari, Presidenti i Gjykatës Turke të 

Llogarive, z. recai Akyel, Kryetari i KLSH-së, 
z. Bujar Leskaj, Koordinatori i Agjencisë Turke për 
bashkëpunimin dhe koordinim (TIKA) në Tiranë, 

z. Birol Çetin.

Në stendat dhe ambjentet e Mini-Muzeut të
 KLSH-së qëndron edhe portreti i mikut të 

KLSH-së z. Recai Akyel, Presidenti Gjykatës Turke 
të Llogarive. (Foto sipër në të djathtë)
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