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RAPORT 

 

PËR SHQYRTIMIN E DEKRETIT NR. 10929, DATË 05.11.2018, TË PRESIDENTIT TE 

REPUBLIKËS “PËR PROPOZIMIN E KRYETARIT TË KONTROLLIT TË LARTË TË 

SHTETIT” 
 

 Komisioni për Ekonominë dhe Financat, në mbledhjet e datave 27.11.2018 dhe 18.12.2018,  

organizoi seancën dëgjimore dhe seancën për shqyrtimin e kandidaturës së zonjës Vitore Tusha të 

propozuar nga Presidenti i Republikës si kandidaturë e vetme për postin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë 

të Shtetit, me Dekretin nr.10929 date 05.11.2018. 

 

 Në seancën e datës 27.11.2018 Komisioni i Ekonomisë dhe Financave, organizoi seancën 

dëgjimore me Zonjën Vitore Tusha. Gjatë seancës Zonja Tusha, bëri prezantimin për deputetët. 

 

 Në seancën e datës 18.12.2018, Komisioni i Ekonomisë dhe Financave, vijoi procedurën e 

parlamentare me shqyrtimin e plotësimit të kushteve ligjore të kandidaturës si dhe gjendjen  e 

papajtueshmërisë në funksionin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

 

 Komisioni në funksion të shqyrtimit të kandidaturës, administroi: 

      - raportin e Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të      

 Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” mbi procesin e  ngritjes 

së Këshillit të Përkohshëm të Emërimeve në Sistemin e Drejtësisë” (KPESD), të  përcjellë Kuvendit me 

vendimin nr. 4 datë 16.11.2018 si dhe  

      -   praktikën e depozituar nga Presidenti i Republikës, bashkëlidhur dekretit nr.10929 datë 

 05.11.2018, “Për Propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit” 

      -   praktika të tjera të mëparshme, për të cilat gjatë procedurave të shqyrtimit parlamentar,  është 

bërë analiza e plotësimit ose jo të kritrereve formale të kandidaturave për postin e  Kryetarit të Kontrollit 

të Lartë të Shtetit. 

 

 Komisioni i Eknomisë dhe Financave, së pari shqyrtoi Raportin e Komisionit të Pavarur për 

Koordinimin, Monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë” mbi procesin e ngritjes së Këshillit të Përkohshëm të Emërimeve në Sistemin e 



Drejtësisë”, (KPESD) si dhe procedurën e shortit të organizuar pranë Kuvendit për ngritjet e KEPSD-së 

për vitin 2019.  

 

 Duke ju referuar Raportit të Komisionit të Pavarur dhe procedurave të shortit që çuan në ngritjen 

e KEPSD-së për vitin 2019, konstatohet se zonja Vitore Tusha, për shkak të detyrës aktuale si anëtare e 

Gjykatës Kushtetuese, mban edhe funksionin e Zëvendëskryetarit të KPESD-së.  

 

 Komisioni i Ekonomisë vlerëson se KPESD midis të tjerave ka një rol vendimtar dhe 

jashtëzakonisht të rëndësishëm në procesin e ngritjes së organeve të reja të drejtësisë dhe midis të tjerave 

pritet që me urgjencë të ushtrojë të gjitha kompetencat përfshirë ato lidhur me verfikimin e përmbushjes 

së kushteve ligjore dhe vlerësimin e kritereve profesionale e morale të kandidatëve për: 

1. Anëtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe 

2. Inspektor të Lartë të Drejtësisë. 

 Emërimi i Zonjës Tusha në detyrën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, do të rrezikonte 

vijimin normal të organit të ri të sapokrijuar, duke vënë në dyshim procese më të rëndësishme sesa ai i 

zëvendësimit të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Kjo pasi duhet mbajtur në konsideratë: 

- gjendja aktuale e KPESD-së me dy anëtarë më pak; 

- kushti ligjor, sipas të cilit, përfaqësuesi më i vjetër i zgjedhur nga Gjykata Kushtetuese, është 

automatikisht Zëvendëskryetar i KPESD (kjo detyrë i ngarkohet automatikisht nga ligji zonjës 

Vitore Tusha); 

- zëvendësimi i saj: 

o pasi kanë kaluar afatet ligjore,  

o është ezauruar procedura e hedhjes së shortit dhe  

o është ngritur KPESD për vitin 2019, 

bëhet i pamundur, pasi Kushtetuta dhe Ligji kanë parashikuar që KPESD, (e më pas KED), ngrihet një 

herë në vit dhe funksionon gjatë një viti, duke u zëvendësuar me një proces stafetë nga njeri vit tek tjetri. 

 

 Në lidhje me shqyrtimin e kritererve formale të parashikuara nga  neni 20, i ligjit nr. 154/2014 

“Për organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, Komisioni i Ekonomisë dhe Financave, konstaton se 

kandidatura, plotëson kriteret për sa i takon: 

a) arsimimit; 

b) kualifikimeve në fushën e dhënies së drejtësisë dhe përvojë pune në këtë fushë prej më shumë se 

10 vjet; 

c) plotëson dhe mund të vlerësohet maksimalisht për integritetin moral dhe profesional në fushën e 

dhënies së drejtësisë, vlerësim ky i konfirmuar edhe nga procesi i vettingut, të cilin zonja Tusha e 

ka kaluar prej kohësh; 

d) nuk ka asnjë rast, në të cilin të ketë qenë subjekt i shqyrtimit nga drejtësia dhe aq më pak të jetë 

dënuar për kryerjen e një vepre penale. 

 

 Komisioni i Ekonomisë dhe Financave, duke vlerësuar për sa më sipër kandidaturën, konstaton se 

në gjithë karrierën e zonjës Tusha nuk evidentohet përvojë profesionale në çështje të auditimit sipas 

kuptimit të termit në ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, në veçanti atij financiar dhe auditimit të përformancës.  

 

 Edhe angazhimet e tjera profesionale të zonjës Tusha, janë të fokusuara në lëndë si “E drejtë 

europiane” apo “Të drejta të njeriut”, të cilat në çdo rast vlerësohen nga Komisioni si shumë të 



rëndësishme dhe ndihmojnë në procesin e dhënies së drejtësisë në çdo raport që lind midis 

shtetasve/subjekteve nga njëra anë dhe sistemit gjyqësor nga ana tjetër.  

 

 Por Komisioni i Ekonomisë dhe Financave, pas arsyetimit si më sipër, evidenton faktin që një 

eksperiencë e posaçme në legjislacionin financiar dhe auditimin financiar, është e domosdoshme dhe e 

pazëvendësueshme nga eksperienca të tjera, për arsye të specifikës dhe unicitetit të funsioneve që kryen 

Kontrolli i Lartë i Shtetit. Të gjitha eksperiencat e mëparshme të zonjës Vitore Tusha (përfshirë 

eksperiencat akademike), janë larg specifikës së çështjeve financiare në përgjithësi dhe auditimit në 

veçanti si veprimtaritë më të rëndësishme të Kontrollit të Lartë të Shtetit, (të tilla si “auditimi financiar”, 

“auditimi i performancës”, “auditimi i përputhshmërisë”, “auditimi i rregullshmërise dhe ai i IT-së”, etj). 

  

 Edhe nga analiza e shqyrtimit të dokumentacionit parlamentar, në raste të mëparshme konstatohet 

i njëjti vlerësim dhe interpretim i dispozitave të nenit 20, të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. Kështu gjatë shqyrtimit të Dekretit nr. 7137 datë 27.10.2011, 

“Për propozimin e zotit Sali Shehu në detyrën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Komisioni i 

Ekonomisë dhe Financave i ka rekomanduar seancës plenare rrëzimin e dekretit, me arsyetimin se 

kandidatura nuk kish eksperiencë direkte në fushën e kontrollit financiar dhe ekonomik. Edhe atëherë rasti 

ishte i ngjashëm dhe profili jurist i kandidaturës u konsiderua si i pamjaftueshëm për të arsyetuar lidhur 

me kualitetin e kandidaturës në fushën e kontrollit ekonomik dhe fiannciar, si specifikë e domosdoshme 

për mirëfunskionimin e institucionit të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe përmbushjen e objektivave të 

vendosura nga ligji për këtë institucion. 

 

 Në këto kushte në përfundim të shqyrtimit, Komisioni me votat pro të të gjithë anëtarëve të 

pranishëm në mbledhje, mbështetur në pikën 7, të nenit 111, të Rregullores së Kuvendit të Republikës së 

Shqipërisë, i propozon Kuvendit mosmiratimin e kandidaturës së paraqitur me Dekretin nr.10929, datë 

05.11.2018, të Presidentit të Republikës, “Për Propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 
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