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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022
 Kujtesa historike është një nga përbërësit më

të fuqishëm në krijimin e identitetit të
qëndrueshëm jo vetëm të një kombi, por
edhe të një institucioni kryesor shtetëror.

 Kontrolli i Lartë i Shtetit u krijua si strukture
e plotë vetëm 13 vjet pas lindjes së shtetit
shqiptar.

 Kujtesa historike i shërben pasurimit të
dijeve të brezit të ri dhe kontribuon në
kulturën ligjore dhe institucionale që duhet
të kenë së pari vendim-marrësit publikë, por
edhe çdo qytetar shqiptar i përgjegjshëm, i
interesuar për shtetin dhe mënyrën e
funksionimit të tij.

 Formësimi i kulturës së institucioneve
shteterore me vlerat dhe përgjegjësitë e tyre
përbën një prej objektivave të rëndësishëm të
projektit të evropianizimit të administratës
shqiptare, të forcimit të shtetit ligjor dhe
punës për një qeverisje të mirë.

 Baza nga ku ngjizet kjo kulturë e
domosdoshme është rrafshi njohës dhe
historik i institucioneve përgjegjëse për
konkretizimin e reformave të vendosjes së
shtetit ligjor.
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022

Shpallja e Pavarësisë dhe elementë të Këshillit Kontrollues 1912-1924

Shpallja e Pavarësisë ishte një ngjarje me rëndësi të madhe
historike për fatet e vendit. Ajo i dha fund sundimit shekullor
osman dhe i krijoi mundësinë Shqipërisë që të nisë rrugën e
zhvillimit të saj si shtet i lirë dhe i pavarur.

Në politikën dhe veprimtarinë ekonomike të Qeverisë së
Vlorës pa dyshim një vend të rëndësishëm zinte problemi
financiar.

Rëndësinë me të cilën Qeveria e Vlorës e perceptonte
instrumentin e kontrollit e justifikojnë më së miri vendimet
që ajo mori në Kuvendin Kombëtar duke vendosur theksin te
krijimi i një Pleqësie në ndihmë të kontrollit të qeverisë.
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022

Shpallja e Pavarësisë dhe elementë të Këshillit Kontrollues 1912-1924

Kuvendi i Vlorës pranoi në parim se Pleqësia nuk do të ishte parlament, as
senat dhe do të konsiderohej si organ këshillimi dhe kontrolli ndaj qeverisë.
Kuvendi Kombëtar i Vlorës zgjodhi një Pleqësi prej 18 vetësh nën drejtimin e
Vehbi Dibrës, por kjo nuk funksionoi asnjëherë si institucion.

Ismail Qemal Vlora, themeluesi i shtetit shqiptar
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Administrimi i kontrollit financiar 1920-1924

1913- Qeveria e Vilhelm Vidit
Fuqitë e mëdha evropiane në tetor 1913, në krye të
shtetit shqiptar caktuan Vilhelm Vidin dhe kontrolli
financiar i mbetej Komisionit Ndërkombëtar të
Kontrollit, ashtu siç ishte vendosur në Konferencën
e Ambasadorëve në Londër më 29 korrik 2013.

Parlamentarë të Qeverisë së Lushnjes

1920- Kongresi i Lushnjes
Një etapë tjetër e rëndësishme në historikun e mbikqyrjes
së financave shqiptare përbëjnë vendimet e Kongresit të
Lushnjës, i cili për kontrollin financiar ngarkonte Këshillin
Kontrollues Financiar.
Një ligj i veçantë i miratuar për Këshillin Kontrollues
përcaktonte kompetencat, organizimin dhe mënyrën e
ushtrimit të kompetencave.
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Administrimi i kontrollit financiar 1920-1924

1924- Roli i Komisionit Kontrollues të Financave në 
Qeverinë e Fan S. Nolit

Qeveria e Nolit me dekret ligjin e Këshillit të Lartë të
Shtetit më datë 29.08.1924 vendosi formimin e një
Komisioni për Kontrollin e Llogarive për Financë të
qendrës. Komisioni përbëhej nga 4 anëtarë të cilët nuk
ishin nëpunës të shtetit dhe merrej me «kontrollin e të
gjithë llogarive deri sot».
Komisioni i kompozuar kishte mangësi, pasi shkalla e
organizmit ishte e rangut të ulët pasi atashohej nën
Ministrinë e Financave dhe fakti që njësia ishte e
përkohshme, flet për një punë të limituar.

Fan S. Noli
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022

Këshilli kontrollues i financave në republikën parlamentare të Ahmet zogut (1925-1939)

1925-Këshilli Kontrollues i Financave si institucion Kushtetues .
Me shtypjen e revolucionit të qershorit dhe duke njohur aspiratat e
shqiptarëve për një regjim republikan, Ahmet Zogu vendosi të shpallë
Republikën dhe më 17 janar 1925 me dekret të Këshillit të Lartë rifilloi
punën Kuvendi Kushtetues, i cili duhet të miratonte Kushtetutën.
Më 21 janar 1925 deputetët shpallën krijimin e Republikës
Parlamentare Shqiptare me President Ahmet Zogun. Kuvendi
Kushtetues miratoi gjithashtu më 2 mars 1925 Statutin e Republikës, i
cili kishte 142 artikuj, ku në të ndër të tjera një rol i veçantë iu kushtua
rolit që do të luante kontrolli financiar i shtetit.

Kol Thaçi
Kryetar i Këshillit Kontrollues,

1925-1930

Këshilli Kontrollues i Financave u formua si institucion kushtetues
dhe rregullohej nga artikujt 93-97 të Statutit.
Principet themelore të Statutit që precizojnë domosdoshmërinë dhe
profilizojnë karakterin e Këshillit Kontrollues ishin si më poshtë :
Art.93 - Financat e shtetit kontrollohen nga Këshilli Kontrollues.
Art. 94- Organizimi i Këshillit, mënyra e ushtrimit të zyrave të tij dhe
cilësitë e visëve caktohen me ligjë të posaçme.
Art. 95- Të drejtat e këtij këshilli janë kontrolli parashikues (preventiv)
e ndërshkues (represiv) i llogarive të të gjithë administratës shtetërore.
Art. 96- Kryetari dhe anëtarët e këshillit emërohen nga Kryetari i
Republikës.
Art.97- Patundësia e Këshillit Kontrollues të Financave sigurohet në
mënyrën e caktueshme në këtë statut për misët e Gjyqit të Diktimit, me
ndryshimin qi ashtë vetëm për pesë vjetë që prej ditës së emnimit të
secilit prej tyne»
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Këshilli kontrollues i financave në republikën parlamentare të Ahmet zogut (1925-1939)

1925-Funksionimi i Këshillit ontrollues të Financave në repoblikën
Parlamentare
Dokumenti i parë specifik me vlera historike e shkencore dhe me
rëndësi për teorinë dhe praktikën e formimit të institucionit të
kontrollit të financave në Shqipëri mund të konsiderohet Dekret-Ligja e
datës 20 maj 1925 «Mbi formimin e Këshillit kontrollues». Diskutimi i
dekretit u bë në mbledhjen e 30 dhe të 33 të Asamblesë Kushtetuese.
Me shpalljen e Republikës, Kryetari i saj Ahmet Zogu gjatë kohës që
parlamenti nuk ishte i mbledhur miratoi dekret-ligjin, e shpalli atë dhe
hyri në fuqi në datën 25 maj 1925.

Duke analizuar këtë dekret- ligj, në 37 nenet e tij gjenden rregullime
radikale, organizimi, selia, shkallët hierarkike organizative (kryetarë,
anëtarë, referendarë dhe sekretarë këshilli etj), formalitetet dhe
autoritete që gëzojnë kompetencën e përzgjedhjes dhe të emrimit të
funksionarëve, kohëzgjatja e mandatit të këtyre funksionareve në këto
poste zyrtare dhe kërkesat mbi nivelin arsimor, etik e të karrierës
profesionale, imunitetet e anëtarëve dhe referendarëve dhe rasat e
hetimit apo procedimit gjyqësor si pasojë e abuzimit me detyrën deri
tek imtësi të tjera.
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Këshilli kontrollues i financave në republikën parlamentare të Ahmet zogut (1925-1939)

1928-1939- Këshilli Kontrollues gjatë mbretërisë së Zogut 
Në vitin 1928 Asambleja Parlamentare e shpalli Shqipërinë «Mbretëri
trashëgimtare parlamentare dhe demokratike», kurse Ahmet Zogun e shpalli
mbret. Prej viteve 1928-1939 Shqipëria u drejtua nga një monarki
konstitucionaliste.
Megjithëse Kushtetuta e vitit 1928 i jepte kompetenca të mëdha mbretit në
raport me detyrat dhe të drejtat e Këshillit Kontrollues bëri hapa para.
Ndryshimi themelor ishte se ajo e konsideronte Këshillin Kontrollues si organ
të pavarur. Në vitin 1928 kemi raportin e parë të këtij këshilli mbi «Buxhetin
Konsuntiv të hymeteve dhe të dalunave të vitit financiar 1926-1927 mbas
kontrollit të bamun nga Këshilli Kontrollues», i cili mbante firmën e Kolë Thaçit
si Kryetar, Llambi Aleksit dhe Lac Gerës si anëtarë.

Lame Kareco                                                    Eqerem Libohova 
Kryetar i Këshillit Kontrollues                     Kryetar i Këshilli Kontrollues

1930-1931                                                              1931-1932

Parlamenti në datën 23 prill 1929 aprovoi ligjin «Mbi organizimin dhe
funksionimin e Këshillit Kontrollues» i cili shfuqizoi dekret-ligjin e 20 majit
1925 dhe më 3 shkurt 1931 u aprovua «Rregullorja e Brendshme e Këshillit
Kontrollues».
Raportet e Këshillit Kontrollues me pëmirësimet e herpashershme të
legjislacionit paraqiten më të plota dhe më të specializuara dhe përfshijnë
kontrollin e të gjitha shpenzimeve financiare të mbretërisë, mbledhjen e
taksave, shpenzimet e parashikuara, abuzimet e ndryshme dhe masat e marra
për parandalimin e tyre.
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022
Këshilli kontrollues i financave në republikën parlamentare të Ahmet zogut (1925-1939)

1928-1939- Këshilli Kontrollues gjatë Mbretërisë së Zogut

Puna e Këshillit Kontrollues që nga themelimi i tij shpaloset qartë në raportet
vjetore mbi buxhetin, raporte që vijojnë deri në vitin 1939. Ajo që bie në sy
është përmirësimi i kuadrit ligjor.

Xhaferr Ypi Rrok Gera
Kryetar i Këshillit Kontrollues            Kryetar i Këshillit Kontrollues

1933-1937                                             1937-1939

Lame Kareco Eqerem Libohova 
Kryetar i Këshillit Kontrollues                    Kryetar i Këshillit Kontrollues

1930-1931                                                        1931-1932

Raportet e Këshillit Kontrollues me pëmirësimet e herpashershme të
legjislacionit paraqiten më të plota dhe më të specializuara dhe përfshijnë
kontrollin e të gjitha shpenzimeve financiare të mbretërisë, mbledhjen e
taksave, shpenzimet e parashikuara, abuzimet e ndryshme dhe masat e marra
për parandalimin e tyre.
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022
Shërbimi I Kontrollit të shtetit 1939-1944

Shërbimi i Kontrollit të Shtetit (1939-1944)

Më 7 prill 1939, Italia fashiste kreu agresionin ushtarak mbi Shqipërinë duke
realizuar pushtimin e saj. Regjimi fashist pa humbur kohë filloi punën për
fashistizimin e vendit. Tashmë institucioni i Kontrollit të Shtetit do të
funksiononte si pjesë e Mbretërisë Italiane. Mëkëmbësi i Përgjithshmëm i
Mbretit Viktor Emanueli III, Francesco Jacomoni miratoi në datën 13 korrik
1939 Dekretin nr.44 «Mbi Funksionimin e Këshillit Kontrollues» dhe dekreti
përmbante tre nene.

Izedin Beshiri

Kryetar i Këshillit Kontrollues 1943-1944 

Duhet theksuar se gjatë vjetëve 1939-1941 gjenden mjaft dokumenta që
vërtetojnë se ky institucion ka funksionuar duke kontrolluar gjithçka
por gjithmonë në shërbim të forcimit ekonomik të regjimit fashist.
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1945-1990- Kontrolli i Shtetit gjatë regjimit komunist

Mbas çlirimit të vendit, nga pushtuesit nazi-fashistë Kontrolli Shtetëror
vazhdoi të funksionojë me të njëjtin emërtim si organ, përkatësisht “Këshilli
Kontrollues”.
Këshilli Antifashist Nacional Clirimtar, i cili kishte atributet e Kuvendit miratoi
ligjin nr. 97, datë 19 korrik 1945 «Mbi organizmin dhe funksionimin e Këshillit
Kontrollues». Sipas nenit 1, personeli i magjistraturës së Këshillit Kontrollues
përbëhej nga një kryetar dhe dy anëtarë të zgjedhur nga Kryesia e Këshillit
Antifashist Nacional Çlirimtar dhe pranë Këshillit Kontrollues atribucionet e
prokurorisë ushtroheshin nga Prokurori i Përgjithshëm i Shtetit. Kryetari dhe
anëtarët emëroheshin nga Kryesia e Këshillit ANÇ mbi propozimet e këshillit
ministrial.

Këshilli Kontrollues, krahas Ministrisë së Financave i raportonte
Prokurorisë së Përgjithshme, çka tregon një varësi të shumëfishtë të
këtij organi ku nuk mund të flitej për veprimtari kontrolluese dhe
vendimmarrëse të pavarur.

Kiço Kasapi
Kryetar i Këshillit Kontrollues

1945-1946

Në kuadër të riorganizimit të organeve të kontrollit, Presidiumi i Kuvendit
Popullor në vitin 1946 shpalli ligjin nr. 277 «Mbi Kontrollin e Përgjithshëm të
Shtetit» me qëllim që të ndihmonte dhe mbikqyrte të gjithë veprimtarinë dhe
punën e organeve të administratës shtetërore. Komisioni përbëhej nga
Kryetari, N/Kryetari dhe anëtarët. Kryetar i Komisionit të Kontrollit u emërua
Ministri pa portofol Pandi Kristo, anëtar i byrosë Politike.
Fakti që kryetari ishte një ministër dhe komisioni ishte në përbërje të
qeverisë, në varësi të plotë nga ajo, tregon për mungesën e pavarësisë së
tij, gjithashtu për ushtrimin dhe raportimin e veprimtarisë së tij me cikël
të mbyllur.
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1945-1990- Kontrolli i Shtetit gjatë regjimit komunist 

Me ligjin nr. 784, datë 20 janar 1950 «Mbi Komisionin e
Kontrollit të Shtetit» si organi më i lartë i kontrollit të shtetit
me atributet e një ministrie. Komisioni kishte për detyrë të
ushtronte kontroll rigoroz të përditshëm, paraprak dhe
përfundimtar mbi llogaritë, ruajtjen dhe shpenzimin e mjeteve
monetare dhe vlerave materiale të shtetit dhe të çdo lloj tjetër
pasurije kombëtare në administrim të institucioneve.

Manush Myftyu
Kryetar i Këshillit Kontrollues 

1950-1954, 1989-1990

Ligji për kontrollin e financave të shtetit gjatë periudhës së
komunizmit u ndryshua disa herë.
Kështu me dekretin nr. 1480, datë 12 qershor 1952 u krijua
Ministria e Kontrollit.
Me dekretin nr. 2878, datë 6 prill 1959 u shfuqizua dekreti i
mësipërm dhe statusi i kontrollit ndryshoi nga Ministria e
Kontrollit në Komisionin e Kontrollit të Shtetit duke u kthyer
në një organ kontrolli tej mase të politizuar.
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1945-1990- Kontrolli i Shtetit gjatë regjimit komunist 

Në kuadrin e revolucionalizimit dhe përsosjes së
aparateve administrazive, krahas me disa institucione të
tjera me ligjin nr.4122, datë 17 mars 19662 “Mbi
bashkimin dhe suprimimin e disa ministrive" u suprimua
dhe Komisioni i Kontrollit të Shtetit duke marrë formën
e Inspektimit të Shtetit si dhe pjesë përbërëse e
aparatit të Këshillit të Ministrave.

Funksionet, detyrat dhe të drejtat e inspektimit ishin
përcaktuar në rregulloren e brendshme të miratuar nga
Këshilli i Ministrave, i cili në përmbajtje ruante pothuajse
të njëjtat funksione me ato të përcaktuara më parë për
Komisionin e Kontrollit të Shtetit.

Sulejman Baholli                                     Osman Murati
Kryetar  i Inspektimit të Shtetit     Kryetar  i Inspektimit të Shtetit

1970-1978                                          1978-1982
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1945-1990- Kontrolli i Shtetit gjatë regjimit komunist 

E detyruar nga situata e rënies ekonomike të vendit, Qeveria ndër të tjera
vendosi të merrte masa për rritjen e rolit të influencës së organeve të
kontrollit në drejtim të administrimit të pronës së përbashkët. Me vendimin
nr. 301, datë 20 tetor 1982 «Për detyrat dhe të drejtat e Inspektimit të Shtetit ,
Inspektimi i Shtetit u riorganizua si organ brenda Këshillit të Ministrave me
platformë politike të diktuar nga ish partia e punës e Shqipërisë.

Inspektimi i Shtetit nuk kryente kontroll- revizione por ngarkonte struktura të
tjera të kontroll- revizionit të ministrive, institucioneve të tjera qendrore,
komiteteve ekzekutive të kryenin këtë detyrë dhe të raportonin për
rezultatet.

Duke parë dhe ndjerë rënien e shpejtë ekonomike të vendit dhe gjendjen e
vështirë ekonomike të popullatës, me vendimin nr. 71/1, datë 12 shtator 1986
Komiteti Qëndror i PPSH vendosi krijimin e Komisionit të Kontrollit të Shtetit,
i cili vepronte si organ kolegjial dhe vendimmarrës në shkallë ministrie. Madje
për të rritur autoritetin e tij, në drejtimin e tij u vendosën drejtues të ardhur
nga strukturat e larta të partisë dhe Byrosë Politike.

Bujar Kolaneci
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, 1991

Stefan Papagjoni Enver Halili                                                 
Kryetar  i Inspektimit të Shtetit                     Kryetar i Komisionit të Kontrollit 

1978-1982             të Shetit 1987-1989

Simon Stefani                                                      Ali Kaza
Kryetar  i Komisionit të Kontrollit Kryetar  i Komisionit të Kontrollit   
të Shtetit, gusht –dhjetor 1990                            të Shtetit, dhjetor 1990 
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1945-1990- Kontrolli i Shtetit gjatë regjimit komunist 

Doktrina e komunizmit në tërësi dhe izolimi i vendit në periudhën e sistemit
komunist kanë influencuar në funksionimin e organeve të kontrollit.

Për shkak të mungesës së pavarësisë në planifikim, në kryerjen dhe raportimin
e veprimtarisë kontrolluese, varësinë e shumëfishtë, mungesën e komunikimit
me organizmat ndërkombëtarë të kontrollit, këto organe kanë punuar në
cikle të mbyllura brenda qeverisë dhe në shërbim të saj.
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1 prill 1991-14 prill 1992

Rrezimi i diktaturës komuniste dhe vendosja e pluralizmit pas zgjedhjeve të 22 marsit 1992 sollën në krye të vendit pas 45 vitesh një
qeveri demokratike. Ristruktuirimi i ekonomisë u shoqërua me masa për kalimin në ekonominë e tregut duke filluar nga liberalizimi i
çmimeve, reformat monetare, privatizimi i pronës shtetërore, shpërndarja e pronës bujqësore.

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 skemave
të vendeve të demokracive perëndimore.

Në qeverinë e sapo dalë nga zgjedhjet, Zydi Pepa ruajti postin e Kryetarit të Komisionit të Kontrollit të Shtetit (22 shkurt -15 qershor
1991). Në Qeverinë e Stabilitetit u emërua Alfred Karamuça (16 qershor- 11 dhjetor 1991) dhe pas tij në Qeverinë Teknike këtë post e
mbajt Ylli Memisha (15 dhjetor 1991-14 prill 1992).

Zydi Pepa
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shteti, 

22 shkurt -15 qershor 1991

Alfred Karamuça
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shteti, 

16 qershor- 11 dhjetor 1991

Ylli Memisha
Kryetar i Komisionit të Kontrollit të Shteti, 

1                     dhjetor 1991-14 prill 1992
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14 prill 1992-23 dhjetor 1997

Pas fitores së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 22 marsit 1992 dhe me krijimin e qeverisë së re demokratike në krye të
institucionit të Komisionit të Kontrollit të Shtetit u emërua z. Blerim Çela. Ndërkohë me asistencën e Bashkimit Evropian u
përgatit ligji «Për Shërbimin e Kontrollit të Shtetit», i cili u miratua nga Kuvendi në gusht të vitit 1992.

Tashmë Shërbimi i Kontrollit të Shtetit ishte organi më i lartë i kontrollit ekonomik dhe financiar me objekt organizimin,
drejtimin dhe realizimin e kontrollit për zbatimin e buxhetit të shtetit dhe administrimin e pronës shtetërore.

Pavarësia e këtij institucioni nga Qeveria u sanksionua në dispozitat kryesore kushtetuese dhe të ligjit organik.

Blerim Çela 

Kryetar i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit, 1992-1997 
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022

Kontrolli i Lartë i Shtetit 14 prill 1992-23 dhjetor 1997

Me kalimin e kohës, ligji për SHKSH-në u pa e arsyeshme të amendohej me ligjin nr. 7949, datë 14.06.1995, sipas të cilit
SHKSH-së iu dha e drejta të merrte edhe disa masa me karakter ekzekutiv: në rast shkeljesh të procedurave të
prokurimit, SHKSH kishte të drejtë të kërkonte përsëritjen e prokurimit, gjobitjen e personave përgjegjës, pezullimin
e veprimeve të paligjshme dhe ngritjen e padive në gjykatë.

Gjatë periudhës 1993-1996, Shërbimi i Kontrollit të Shtetit krijoi lidhje të shumta me institucionet homologe dhe
organizatat ndërkombëtare të auditimit. Gjithashtu SHKSH hartoi Kodin e Etikës për punonjësit dhe një kopje iu
dërgua Organizatës Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) në vitin 1993.

Delegacioni i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit në Kongresin e INCOSAI-t, ëashington DC, Tetor 1992
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022

Periudha 22 shtator 1997- 28 shtator 2004
Në kuadër të proceseve integruese, gjatë viteve 1996-1997 Komisioni i BE ngarkoi ekspertët e SIGMA-s për të asistuar në
ndërrmarrjen e hapave seriozë për modernizimin e kontrollit të jashtëm në Shqipëri. Në datën 23 dhjetor 1997, Kuvendi i
Shqipërisë miratoi ligjin e ri ku ndër të tjera ndryshohet emërtimi i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit në Kontrollin e Lartë të
Shtetit. Ky ligj solli ndryshime që në tërësi i përmbaheshin parimeve të standardeve ndërkombëtare të auditimit siç ishin:

• përcaktimi i pavarësisë;

• organizimi dhe struktura;

• përcaktimi i të drejtave dhe detyrave të institucionit;

• heqja e të drejtës së KLSH-së për të vendosur gjoba;

• transparenca me publikun;

• mbikqyrja e veprimtarisë së kontrollit të brendshëm.

Mustafa Kërçuku

Kryetar i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit, 1997-2004
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022

22 shtator 1997- 28 shtator 2004

Pavarësia e plotë, depolitizimi dhe departizimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit u realizua
pas vitit 1997 me miratimin e ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997 dhe pas miratimit të
Kushtetutës në tetor të vitit 1998 e cila sanksionon veprimtarine e KLSH në nenet 162,
163, 164, 165.

Ky ligj e shndërroi institucionin në një organ kolegjial vendimmarrës prej 8 vetash
(Kryetari dhe dy nënkryetarë), të cilët emëroheshin nga Kuvendi me propozim të
Presidentit të Republikës.
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022
22 shtator 1997- 28 shtator 2004

Në Kushtetutën e miratuar në vitin 1998 sanksionohej :

Neni 162 – Kontrolli i Lartë i Shtetit është organi më i lartë i Kontrollit financiar dhe i nënshtrohet
vetëm Kushtetutës dhe ligjeve.

Kryetari i KLSH-së zgjidhet dhe shkarkohet nga Kuvendi me propozim të Presidentit të Republikës
dhe qëndron në detyrë për 7 vjet me të drejtë rizgjedhje.

Neni 163- Kontrolli i Lartë i Shtetit kontrollon:

a) veprimtarinë ekonomike të institucioneve shtetërore e të personave të tjerë juridikë shtetërorë;

b) përdorimin dhe mbrojtjen e fondeve shtetërore nga organet e pushtetit qendror dhe atij
vendor;

c) veprimtarinë ekonomike të personave juridikë, në të cilët shteti ka më shumë se gjysmën e
pjesëve ose të aksioneve, ose kur huatë, kreditë dhe detyrimet e tyre garantohen nga shteti.
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022
22 shtator 1997- 28 shtator 2004

Në Kushtetutën e miratuar në vitin 1998 sanksionohej:

Neni 164

1. Kontrolli i Lartë i Shtetit i paraqet Kuvendit:

a) raport për zbatimin e buxhetit të shtetit;

b) mendim për raportin e Këshillit të Ministrave për shpenzimet e vitit të kaluar financiar para se të miratohet
nga Kuvendi;

c) informacion për rezultatet e kontrolleve sa herë që kërkohet nga Kuvendi.

2. Kontrolli i Lartë i Shtetit i paraqet Kuvendit raportin vjetor të veprimtarisë së tij.

Neni 165

1. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit mund të ftohet të marrë pjesë dhe të flasë në mbledhjet e Këshillit të
Ministrave, kur shqyrtohen çështje që lidhen me funksionet e tij.

2. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit ka imunitetin e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë.
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022
22 shtator 1997- 28 shtator 2004

Ligjit organik iu bënë disa shtesa dhe ndryshime me ligjin nr. 8599, datë 01.06.2000 të cilat konsistonin në:

-përcaktimin e autoritetit dhe funksionit të KLSH-së si institucioni më i lartë i kontrollit ekonomiko- financiar;

-përmirësimin e objektit dhe fushës së veprimtarisë kontrolluese;

-mandatit dhe kompetencat e Kryetarit;

-mënyrat e raportimit;

-statusin e personelit etj.

Në vend të degëve rajonale të kontrollit, KLSH ngriti 6 zyra rajonale, përkatësisht në Shkodër, Durrës, Vlorë,
Elbasan, Korçë dhe Gjirokastër.

Në vitin 2000 degët rajonale kaluan në varësi të Ministrisë së Pushtetit Vendor. Gjatë këtyre viteve Qeveria
gjithashtu përveç auditimit të jashtëm i kushtoi rëndësi krijimit të strukturave të auditimit të brendshëm.
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022
Tetor 2004- dhjetor 2011

Pas mbarimit të mandatit të z. Mustafa Kërçuku, në krye të KLSH-së Kuvendi në tetor 2004 emëroi z. Robert Çeku.

Institucioni që tashmë kish filluar ta bazonte veprimtarinë e tij audiuese në standardet ndërkombëtare, në vitin 2006
botoi “Standardet e kontrollit të KLSH-së” dhe “Rregulloren e Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të KLSH-së”,
materiale që u vunë në dispozicion audituesve të KLSH.

KLSH në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit ishte përfituese e një fondi prej 1 milion EURO të programit
CARDS për projektin e binjakëzimit “Mbështetje për institucionin e KLSH-së” të implementuar nga Zyra e Auditimit e
Mbretërisë së Bashkuar.

Komponentët kryesor të projektit ishin:
- Reformat institucionale;
- Praktikat e auditimit;
- Burimet njerëzore;
- Reformat ligjore;
- Komunikimi.                                                                                                        

Robert Çeku

Kryetar i KLSH-së 2004-2011
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022
DHJETOR 2011 – QERSHOR 2020

Në dhjetor 2011, Kuvendi mandatoi në krye të KLSH-së z. Bujar Leskaj.

Institucioni bazuar edhe në rekomandimet e progres raporteve për Shqipërinë, me ndihmën e SIGMA-s në fund të
dhjetorit 2012 finalizoi Strategjinë e Zhvillimit 2013-2016 e cila u fokusua në këto drejtime:

-Sjellja e bazës ligjore dhe rregullatore të KLSH-së në përputhje me standardet ndërkombëtare;

-Përmirësimi i kapaciteteve, cilësisë dhe produktivitetit të auditimit;

-Përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i numrit të auditimeve të performancës;

-Zhvillimi dhe konsolidimi i auditimit IT;

-Forcimi i rolit antikorrupsion të KLSH-së;

-Zhvillimi i komunikimit dhe bashkëpunimit me aktorë të tjerë brenda dhe jashtë vendit.

Bujar Leskaj

Kryetar i KLSH-së, Dhjetor 2011-Qershor 2020
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022
DHJETOR 2011 – QERSHOR 2020

KLSH, pas një diskutimi të gjerë me palët e interesit në nëntor 2012 i përcolli Kuvendit të Shqipërisë amendimet e ligjit
organik i cili synonte përafrimin e mëtejshëm me standardet ndërkombëtare të auditimit dhe praktikat më të mira të
BE-së.

Projekt-ligji synonte forcimin e pavarësisë institucionale, organizative dhe financiare si dhe saktësonte të drejtat,
detyrat dhe kompetencat e KLSH-së. Ligji i ri nr. 154/2014 u miratua më 27.11.2014.

-Pas miratimit të ligjit, KLSH miratoi aktet e tjera rregullative të tilla si:

-Rregullore e Brendshme;

-Rregullore e Procedurave të Auditimit;

-Kodi Etik.

Gjithashtu, eshte rishikuar metodologjia e auditimit për të qenë në përputhje me standardet ndërkombëtare të
auditimit dhe u miratuan, Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë, Manuali i Auditimit Financiar, Manuali i Auditimit të
Performancës dhe Manuali i Auditimit IT.
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Kontrolli i Lartë i Shtetit 1925-2022
KORRIK 2020 e në vijim 

Me Vendimin e Kuvendit të Shqipërisë nr. 34/2020, datë 2 Korrik 2020, u zgjodh në krye të KLSH z. Arben Shehu.

KLSH, ka kryer procesin e vetëvlerësimit të performancës dhe aktualisht, me mbështetjen e Iniciativës për Zhvillim të INTOSAI, po punon për
hartimin e Strategjisë së re të Zhvillimit 2023-2027.

Me mbështetjen e SIGMA-s KLSH po punon për hartimin e Strategjisë së Komunikimit dhe hartimin e Manualit për auditimin e zbatimit të buxhetit,

Me Ambasadën Zvicerane po bashkëpunon për financimin nga Sekretariati i Çështjeve Ekonomike të Zvicrës(SECO) të projektit “Forcimi i
mbikëqyrjes së kontratave të koncesionit dhe partneritetit publik privat në Shqipëri”.

Me Autoritetin Kombëtar Italian kundër Korrupsionit prej vitit 2021 po bashkëpunon për rritjen e kapaciteteve profesionale në fushën e auditimit
të prokurimit publik nëpërmjet zhvillimit të disa sesioneve trajnuese.

Me organizatën UN Women Albania prej vitit 2021 vijon bashkëpunimi për rritjen e kapaciteteve audituese për buxhetimin në lidhje me barazinë
gjinore,

Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë së informacionit dhe përdorimi i saj nga Qeveria për ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytaratët e vendos
KLSH para sfidave për zhvillimin e kapaciteteve profesionale të stafit në mënyrë që të jepet një vlerësim objektiv mbi ekonomicitetit, efektivitetin
dhe eficiencën e përdorimit të kësaj teknologjie nga institucionet publike. Në këtë kuadër KLSH po bashkëpunon me Zyrën e Audituesit të
Përgjithshëm të Norvegjisë për ngritjen e kapaciteteve të stafit në kryerjen e auditimeve të teknologjisë së informacionit. Bashkëpunimi gjithashtu
është shtrirë edhe në fushën e auditimit të mjedisit.

Kryetar i KLSH-së

2 korrik 2020 - në vijim. 
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