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DEKRET

PER
KTHIMIN E LIGJIT Nr. 10812014
"Per Policine e Shtetit"
Ne mbeshtetje te neneve 85, pika 1 dhe 93, te Kushtetutes,

Dekretoj
Kthimin per rishqyrtim ne Kuvend te ligjit nr. 10812014 "Per Policine e Shtetit".

Nr. Dekretit 8681
Tirane, me 15.08.2014

Arsyet e kthimit te ligjit nr. 10812014
"Per Policine e Shtetit"
Te nderuar deputete,
Ne seancen plenare te dates 31 korrik 2014, Kuvendi i Shqiperise ka miratuar ligjin nr.
10812014 "Per Policine e Shtetit".
Ky ligj eshte paraqitur per shpallje me date 06 gusht 2014. Ne bindje te Kushtetutes se
Shqiperise dhe ne ushtrim te drejtes se parashikuar ne piken 1 te nenit 85 te Kushtetutes kam
vleresuar se ky ligj i duhet kthyer per rishqyrtim Kuvendit, mbeshtetur ne arsyet dhe
argumentet e meposhtme.
Se pari, konstatoj se tek Ligji i ri, ne nenin 2 "Misioni i Policise se Shtetit" kerni nje shtese te
misionit te veprimtarise se Policise sf Shtetit, e konkretisht ate te ruajtjes se personaliteteve
te larta shteterore dhe te objekteve te rendesise se ve~ante.Ky ndryshim qe ka te beje ne thelb
me objektin e ketij ligji dhe veprimtarine e Policise se Shtetit mbetet deklarativ pasi vet8 neni
22 i tij referon kete rregullirn ne nje ligj tjeter. Keshtu ne piken 3 te ketij neni thuhet
shprehimisht se: Statusi, organizimi dhe funkionimi i kesaj strukture percaktohen me ligj te
veqante. Pra natyrshem lind pyetja : a eshte objekti i ketij ligji, i sjelle per shpallje prane
Presidentit te Republikes se Shqiperise, ruajtja e personaliteteve te larta shteterore dhe
objekteve te rendesise se veqante, dhe qfare kerkohet te rregullohet apo normohet ne
veprimtarine e Policise se Shtetit?
Se dyti, verej dhe konstatoj gjithashtu se ligji i ri kerkon te kaloje ne menyre te pakuptimte,
ne pergjegjesine e Policise se Shtetit ruajtjen e personaliteteve te larta shteterore dhe
objekteve te rendesise se veqante, sa kohe qe kete mision e ka Garda e Republikes, nje
institucion i konsoliduar ne kete fushe, me eksperience te hate dhe histori rreth 80 vje~are.E
them, ne menyre te pakuptimte, pasi ne gjykimin tim ne kete ligj apo ne dispozitat e tij
kalimtare dhe perfundimtare si dhe ne relacionin shpjegues, mungojne nocionet baze te
arsyes dhe logjikes per te cilat eshte hartuar apo draftuar ky ligj.
Ne vazhdim te logjikes se $do ligj duhet te ofroje zgjidhje te qendrueshme, te sakta dhe te
kuptueshme p k cilindo qe ai i drejtohet, dhe per sa kohe nuk arrijne keto qellime besoj se
ndajme te njejtin mendim, te nderuar deputete, se ato demtojne rendin ligjor dhe autoritetin e
shtetit.
Se treti, ne nenin 4 "Statusi i Policise se Shtetit" eshte parashikuar vartesia e Policise nga
Ministri per qeshtjet e rendit dhe sigurise publike, ne ndryshim nga ligji ne fbqi, i cili
parashikon Policine si pjese te struktures se Ministrise se Brendshme. Ky ndryshim eshte
konstatuar jo vetem nga ana ime por dhe nga organet e tjera kushtetuese dhe ligjzbatuese me
te cilat ndaj te njejtin shqetesim per shkak se kjo bie ndesh me parimin e paanesise politike ne
te cilen bazohet e gjithe veprimtaria e Policise se Shtetit, dhe te sanksionuar po ne kete ligj ne
nenin 5/dh. Kjo lloj varesie mbetet teresisht e paqartesuar per qellimin qe kerkohet te anihet,
sa kohe qe M s i o n i i Ministrit eshte nje fimksion politik dhe rrezikon politizimin e Policise
se Shtetit .

Se katerti, per sa i perket krijimit te "Byroja Kombetare e Hetimit" (Nenin 27) e cila
paraqitet ne ligj dhe relacionin shpjegues si strukture e veqante e Policise se Shtetit, qe do te
kryeje veprimtari gjurmuese dhe hetimore dhe se organizimi e funksionimi i saj do te behet
me urdher te Ministrit pergjegjes per rendin dhe sigurine publike, gjykoj se kemi te bejme me
nje strukture e cila krijon paralelizma ne kompetenca dhe kontradiksion me objektin e
veprimtarise se organit te Prokurorise dhe Policise Gjyqbore per te cilat ka tashme nje kuader
ligjor qe mirepercakton detyrat, funksionimin dhe menyren e organizimit te veprimtarine se
tyre dhe qe nuk lejon kurrsesi ndryshe. Konkretisht, ligjvenesi ka rregulluar dhe sanksionuar
veprimtarine, misionin dhe menyren e organizimit te Prokurorise dhe Policise Gjyqesore me
ane te Kushtetutes (Neni 148), Ligjit nr. 7905, date 21.3.1995 "Kodi i Procedures Penale", i
ndryshuar (nenet 24, 25, 30, 3 1, 32, 33) dhe Ligjit nr.8677, dt. 2.1 1.2000 "Per organizimin
dhe funksionimin e Policise Gjyqesore" (nenet 2, 3 , 4, 5). Ne kete logjike, mendoj se ne
hartimin e ligjit dhe krijimin e ketyre strukturave te veqanta si dhe perdorimin e terrnave
ligjore, duhet mbajtur ne konsiderate i gjithe sistemi ligjor bashkekohor penal. Pa zgjidhur
statusin juridik te strukturave te ngarkuara nga Kushtetuta dhe ligji me cilesine e subjektit
procedural penal, nuk mund te krijohen struktura te tjera me te njejtin objekt veprimtarie.
Se fundmi, konstatoj se ka kundershti midis dispozitave te ligjit te miratuar me dispozitat e
disa ligjeve te tjera ekzistuese, si per shembull pika lla e nenit 131 "Masa te veqanta", bie
ndesh me rregullimin ligjor te parashikuar nga nenet 6, 7 dhe 8 te ligjit 9157, date 04.12.2003
"Per pergjimin e telekomunikimeve" i ndryshuar. Raste te kesaj natyre konstatohen edhe ne
dispozita te tjera te ligjit per te cilat ndajme te njtijtin qendrim, siq e kam permendur edhe me
siper, me organet kushtetuese dhe strukturat e tjera ligjzbatuese.
Mosperputhjet midis ligjeve brenda te njejtit sistemi ligjor e bejne te padiskutueshem nevojen
e rishqyrtimin te ketij ligji nga ana Juaj.
Per sa me sip&, ndryshimet ligjore qe sjell ky ligj shkelin parimin kushtetues te shtetit te se
drejtes.
T&nderuar deputete,
Si pe$undim, Erkoj mirekuptimin tuaj ne rishqyrtimin e ligjit nr. 108/2014 "Per Policine e
Shtetit ".
Me respekt,

