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Tryeza për reformën kushtetuese
Andi Dobrushi,
Drejtor ekzekutiv i Fondacionit Soros
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“Kushtetuta është arkitrau i shtetit ligjor. Rishikimi i saj ngërthen një proces kompleks e delikat
dhe lyp një përfshirje e kontribut aktiv të gjithë
spektrit politik (brenda dhe jashtë parlamentit), të
shoqërisë civile dhe grupeve të interesit”.

Rexhep Mejdani
ish-President

“Duhet një ndërthurje sa më e mirë ndërmjet
përvojës teorike dhe asaj praktike, përndryshe
çdo sygjerim i sjellë nga grupet e ekspertëve,
edhe në tryeza të tilla, është e sigurtë se nuk do të
arrijnë të depërtojnë në nivelin politik.”

Oerd Bylykbashi
Zv/Kryetar i Komisionit parlamentar
për çështjet ligjore:
“Ndajmë të gjithë të njëjtin mendim se tryeza të
tilla shërbëjnë dhe me siguri do të ketë të tjera, por
nuk mundet të anashkalohet me çfarëdolloj konsensusi tjetër nevoja për një konsensus të mirëfilltë
politik, jo më kot Kushtetuta kërkon 94 mandate.”

G

jatë muajit maj, Fondacioni Soros
shpalosi iniciativën për nisjen e një
debati të gjerë publik mbi nevojën
parësore që ka vendi për një reformë rrënjësore kushtetuese. Nisma u prezantua në
një tryezë të rrumbullakët me temë “Reforma
Kushtetuese – një prioritet aktual”, në
praninë e drejtuesve të lartë të institucioneve
shtetërore, spektrit politik, përfaqësuesve të
sistemit të drejtësisë, shoqërisë civile e aktorit
ndërkombëtar.

Fondacioni Soros fton që reforma kushtetuese të bëhet pjesë e diskursit politik e publik e
gjithashtu, në një të ardhme të afërt pjesë e
axhendës parlamentare, si garanci për riven-

dosjen e parimit të kontrollit dhe balancimit
ndërmjet pushteteve, si dhe për suksesin e reformave të nisura, ndër të cilat dhe atë në sistemin e drejtësisë.
Me këtë qëllim, Fondacioni ka ngritur një grup
konsultativ të përbërë nga konstitucionalistë
dhe ekspertë të fushës me kontributin e të
cilëve, ka hartuar një dokument teknik mbi nevojën për një reformë kushtetuese si edhe për
fushat në të cilat kjo reformë duhet të përqendrohet.
Nisur nga kompleksiteti i këtij procesi, të pranishmit duke vlerësuar vizionin largpamës të
Fondacionit, nënvizuan se ky proces do të jetë
i gjatë dhe për përmbushjen e tij do të duhet
kohezioni i të gjithë aktorëve.

Fatmir Xhafa
Kryetar i Komisionit parlamentar
për çështjet ligjore
“Nëse duhet një përgjigje e qartë për pyetjen e
shtruar që në hapje të kësaj tryeze nëse ka apo
jo vullnet politik për një reformë të tillë, unë jam
këtu për ta thënë shkurt: po ne kemi vullnet për
një reformë të tillë!”

Prof. Dr. Aurela Anastasi
Pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë, UT
“Ne kemi nevojë për debat konstitucional dhe
nuk i trembemi e as i presim keq kritikat e kolegëve konstitucionalistë të cilët mendojnë ndryshe,
pasi debati i konstitucionalistëve është shumë i
rëndësishëm për reformën kushtetuese.”
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Pse nevojiten
ndryshimet
kushtetuese ?

STUDIMI: KU
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Guri i provës për çdo kushtetutë është aftësia
e saj për të gjeneruar konstitucionalizëm.
Ndonëse ka shumë mënyra për t’a përcaktuar
këtë koncept, një ndër aspektet më të spikatura është parimi që rregullat themelore për
mënyrën e ushtrimit të pushtetit shtetëror,
si dhe garancitë kushtetuese për mbrojtje të
efektshme të lirive dhe të drejtave themelore të
shtetasve duhet të jenë të parashikueshme dhe
të qëndrueshme.
Që nga hyrja në fuqi në vitin 1998, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë është rishikuar
tri herë. Në vitin 2007 u ndryshua mandati i
organeve përfaqësuese të njësive bazë të qeverisjes vendore në katër vjet si dhe numri i
anëtarëve të KQZ-së u bë nga shtatë në nëntë
anëtarë. Në rastin e dytë, në vitin 2008, u
konsumuan ndryshimet më të rëndësishme:
procedura e zgjedhjes së Presidentit të Republikës, procedura e votëbesimit të qeverisë dhe
afati i qëndrimit në detyrë për Prokurorin e
Përgjithshëm. Në rastin e tretë, në vitin 2012, u
bë një ndërhyrje e kalibruar për të mundësuar
zbutjen e regjimit të imuniteteve të funksionarëve të lartë publikë.
Shumica e vëzhguesve dhe analistëve të jetës
politike dhe institucionale në vend konvergojnë se praktika e funksionimit të institucioneve kushtetuese gjatë kësaj kohe ka nxjerrë
në pah një çarje midis kuadrit kushtetues
dhe realitetit të jetës politike e institucionale
në vend. Aktorët politikë kanë qënë të prirur
ta tendosin në maksimum interpretimin e
Kushtetutës me qëllim përshtatjen e saj ndaj
interesave të tyre të momentit. Maksima sipas së cilës “Kushtetuta është kuadër për veprimtarinë politike dhe jo një instrument për
të” nuk duket të ketë hedhur rrënjë në mentalitetin e klasës politike shqiptare.
Në fakt, të gjitha institucionet kushtetuese si
Parlamenti, Presidenti, Këshilli i Ministrave
etj, në veprimtarinë e tyre të përditshme interpretojnë dhe zbatojnë Kushtetutën e vendit. Në raste të caktuara mund të thirret në
skenë edhe Gjykata Kushtetuese, e cila bën
interpretimin perfundimtar të dispozitave të
diskutueshme.

Ndërsa evoluimi i kuptimit të Kushtetutës
përmes interpretimit nga Gjykata Kushtetuese është përgjithësisht i mirëpritur dhe
pasurues për Kushtetutën, vlerësimet e
ekspertëve për formën tjetër të evoluimit të
Kushtetutës, atë përmes interpretimit nga
ana e institucioneve zbatuese në praktikën e
tyre të punës, janë më të rezervuara. Ndonëse
kjo formë e evoluimit të Kushtetutës, është deri
diku e pranueshme, duhet thënë se ajo është
më e dyshimtë dhe mbart rreziqe të mëdha për
integritetin e Kushtetutës.
Arsyeja se pse amendimi formal i Kushtetutës
është i nevojshëm, pavarësisht evoluimit konstant të saj përmes interpretimit gjyqësor dhe
praktikës së institucioneve kushtetuese është
se këto forma të zhvillimit të Kushtetutës duke
qënë të kufizuara në gjerësinë e ndërhyrjes
dhe, në rastin e praktikës së organeve kushtetuese, shpesh të motivuara nga interesa politike kalimtare, priren të bien ndesh me frymën
dhe parimet themelore të Kushtetutës.
Në këto kushte, rishikimi formal dhe tërësor
i dokumentit themeltar, në mënyrë periodike, është mundësia e vetme për të korrigjuar
shtrembërimet që vijnë si rezultat i qasjes ad
hoc që karakterizon interpretimet e Gjykatës
Kushtetuese dhe, sidomos, të praktikës së institucioneve kushtetuese.

Argumentave të mësipërm me natyrë teorike për nevojën dhe mënyrën e ndryshimit të kushtetutave në përgjithësi, në rastin e
Shqipërisë iu duhet shtuar nevoja për korrigjimin e ndërhyrjeve të nxituara të vitit 2008. Fondacioni Soros, grupi i ekspertëve të angazhuar në
hartimin e kësaj analize si edhe shumë analistë
të tjetër të zhvilimeve kushtetuese në vend, janë
të mendimit se ndryshimet kushtetuese të vitit
2008 ndikuan negativisht në raportet institucionale që ishin sanksionuar nga Kushtetuta e vitit
1998 dhe u kryen pa një qëllim të justifikuar e
të qartë. Mesa duket, faktori kryesor që përcaktoi
amendamentet e 2008 ishte oportuniteti politik
për të shmangur vështirësitë që krijonte Kushtetuta në procesin e zgjedhjes së Presidentit
duke ndryshuar formulën e zgjedhjes së tij dhe
mekanizmin e votëbesimit të qeverisë.

Cila do të jetë gjerësia
dhe thellësia e
ndërhyrjeve ?

Reformat që do të propozohen - gjerësia dhe
thellësia e ndryshimeve - duhet të marrin shkas
nga ato që kanë qënë dështimet më të spikatura në zbatimin e Kushtetutës aktuale ose
zhvillimet në procesin e integrimit të vendit në
strukturat euro - atlantike. Në këtë pikë, men-
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DUHET NDËRHYRË
dimet janë të larmishme, sidoqoftë ato mund të
grupohen si më poshtë:

1. depolitizimi

pian lind nevoja e një ndryshimi kushtetues që
do të bënte të mundur inkuadrimin automatik
në rendin tonë juridik të së drejtës së BE. Po
kështu, përsëri në kuadër të procesit të integrimit evropian të vendit, diktohet rishikimi i
normës kushtetuese që e lidh të drejtën për të
zgjedhur dhe për t’u zgjedhur me konceptin e
shtetësisë, duke parashikuar të drejtën e shtetasve të vendeve anëtare të BE-së për të marrë
pjesë si zgjedhës apo kandidatë në zgjedhjet
vendore siç parashikohet nga neni 22 i Traktatit
për Funksionimin e Bashkimit Europian.

4. presidenti

Po kështu, anëtarësimi në NATO dikton rishikimin e nenit 12/3 të Kushtetutës, i cili parashikon se “asnjë forcë e huaj ushtarake nuk
mund të vendoset dhe as të kalojë në territorin
shqiptar, si dhe asnjë forcë ushtarake shqiptare nuk mund të dërgohet jashtë, përveçse me
një ligj të miratuar me shumicën e të gjithë
anëtarëve të Kuvendit”. Kjo dispozitë, e hartuar
vite më parë, për situatën e sotme të anëtarësimit nuk është më aktuale dhe për më tepër bie
ndesh me situatën konkrete të anëtarësimit të
Shqipërisë në NATO.
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Grupi i parë i ndërhyrjeve duhet të lidhet me
dështimin e Kushtetutës së 1998 - ës për të
izoluar sa dhe si duhet institucionet e pavarura
nga ndikimi i shumicës politike në parlament
dhe qeveri. Krizat sistematike që janë vërtetuar në raportet e parlamentit me Prokurorin e
Përgjithshëm, kriza në zgjedhjen e Avokatit të
Popullit, vështirësitë e përsëritura në procesin
e emërimit të anëtarëve të Gjykatës së Lartë dhe
Gjykatës Kushtetuese, paqartësitë në lidhje me
të drejtën e parlamentit për të ushtruar kontroll përmes komisioneve hetimore dhe kufijtë
e natyrshëm të kësaj veprimtarie janë vetëm
disa nga shembujt e shumtë që ofron kronika
kushtetuese e këtyre viteve në mbështetje të
këtij konstatimi.

në një masë të madhe edhe me perceptimin e
publikut të gjerë, paracakton një tjetër drejtim
të reformës kushtetuese. Duket se Kushtetuta
e 1998 - ës garanton më së miri pavarësinë
e pushtetit gjyqësor. Nuk mund të thuhet e
njëjta gjë për përgjegjshmërinë e këtij sistemi.
Gjetja e mekanizmave për mirëfunksionimin e
Këshillit të Lartë të Drejtësisë, vlerësimi i raporteve të anëtarëve të tij janë lëvizje të justifikuara
sidomos në dritën e zhvillimeve të fundit për
shndërrimin e Gjykatës së Lartë në gjykatë karriere dhe marrjen në dorë nga gjyqësori edhe të
administrimit të gjykatave.

2. kuvendi

Një tjetër drejtim i ndërhyrjeve amenduese
justifikohet dhe përcaktohet nga paftësia e parlamentit për të ushtruar një mbikqyrje të vërtetë dhe të efekshme mbi qeverinë. Pothuaj të
gjithë përdoruesit, vëzhguesit dhe analistët e
sistemit tonë kushtetues, bashkohen në vlerësimin se në gjithë këto vite nga hyrja në fuqi e
Kushtetutës, Kuvendi nuk ka qënë veçse një
noter i veprimtarisë së qeverisë duke i mohuar
kështu shoqërisë kryerjen e një funksioni jetik
në demokraci. Ndonëse duhet pranuar se një
situatë e tillë është një sëmundje standarte e
demokracive parlamentare, sidomos sistemet
me parlament një dhomësh, autorët e kësaj
analize janë të mendimit se është plotësisht e
mundur që brenda sistemit aktual të demokracisë parlamentare të forcohen mekanizmat e
kontrollit të Kuvendit.

3. gjyqësori
Autorët e kësaj analize vënë theksin edhe tek
dështimi i Kushtetutës së 1998-ës për të garantuar sa dhe si duhet përgjegjshmërinë e
pushtetit gjyqësor. Ky konstatim, i cili rezonon

Sidoqoftë, çështja ku ka një dakortësi të plotë
është pa mëdyshje nevoja për të rishikuar amendamentet që iu bënë Kushtetutës në prill të vitit
2008. Amendamentet e prillit 2008 duhet të rishikohen me qëllim që të restaurohen zgjidhjet e
mëparshme ose të korrigjohen efektet e pamenduara anësore që krijuan ndryshimet në formulën
e zgjedhjes së Presidentit dhe në mekanizmin e
votëbesimit të qeverisë. Shihet si një nevojë akute ndërhyrja për ndryshimin e formulës aktuale
për zgjedhjen e Presidentit të Republikës në
mënyrë që të bëhet i mundur roli bashkues dhe
ndërmjetësues i këtij institucioni, ashtu siç e ka
paramenduar Kushtetuta e vitit 1998.

5. integrimi

Një tjetër drejtim i reformës kushtetuese përcaktohet nga realitetet e krijuara si rezultat i
procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe i anëtarësimit në NATO.
Kështu, si rezultat i procesit të integrimit evro-

6. anëtarësimi

* Në kuadër të nismës të Fondacionit Soros për reformën kushtetuese, një analizë e posaçme teknike u
hartua nga Instituti për Studime Publike dhe Ligjore, me përfundimet e së cilës u njohën pjesmarrësit e
tryezës së majit. Ky material është një përmbledhje e
analizës teknike të hartuar nga ISPL me bashkëpunimin e ekspertëve Gent Ibrahimi, Prof. Luan
Omari, Prof. Asc. Dr. Sokol Sadushi, Prof.dr. Aurela
Anastasi, Dr. Arta Vorpsi dhe Viktor Gumi.

Reformat që do të propozohen - gjerësia dhe thellësia
e ndryshimeve - duhet të marrin shkas nga ato që
kanë qënë dështimet më të spikatura në zbatimin
e Kushtetutës aktuale ose zhvillimet në procesin e
integrimit të vendit në strukturat euro - atlantike
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N

ë kuadër të nismës për reformën
kushtetuese, Fondacioni Soros nisi që
në muajt e parë të vitit 2014 vjeljen
e mendimeve dhe ekspertizës akademike, juridike dhe të shoqërisë civile mbi këtë reformë
të rëndësishme.

Mësimet e nxjerra nga e kaluara, duke iu referuar veçanërisht
ndryshimeve kushtetuese të bëra në Shqipëri, tregojnë se
procese aq të rëndësishme sa reformimi i Kushtetutës duhet
domosdoshmërisht të jenë të mirëstudiuara, gjithëpërfshirëse, të
mbajnë në konsideratë mendimet e sa më shumë aktorëve e t’i
nënshtrohen analizave mirëfilli profesionale.
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Kjo gjë u realizua falë bashkëpunimit me Institutin Shqiptar të Studimeve Ligjore dhe Territoriale (qendra ALTRI), i cili realizoi sondazhin
me përfaqësues të botës akademike dhe atë të
shoqërisë civile. Për këtë qëllim, u hartua dhe
u plotësua një pyetësor i posaçëm si dhe u organizuan disa fokus-grupe me target grupin e
synuar.
Një tjetër partner që iu bashkangjit që në fillim kësaj nisme ishte Unioni i Gjyqtarëve, i
cili mori përsipër kryerjen e sondazhit për reformën kushtetuese me gjyqtarë dhe studentë
të Shkollës së Magjistraturës. Bashkëpunimi me Shoqatën e Prokurorëve të Shqipërisë
mundësoi realizimin e sondazhit me prokurorë
të të gjithë Shqipërisë. Pas përpunimit të të
dhënave me përgjigjet e marra nga pyetësorët
si edhe konkluzioneve të arritura gjatë organizimit të fokus grupeve në të gjithë Shqipërinë
me partnerët e projektit do të hartohen edhe
raporte me rekomandimet e këtyre grupeve të
rëndësishme për reformën kushtetuese.
Fondacioni në bashkëpunim me Unionin e Gjyqtarëve, Shoqatën e Prokurorëve të
Shqipërisë dhe Qendrën ALTRI kanë realizuar:
•
gjatë muajit qershor sondazhin në nivel
kombëtar me gjyqtarë dhe prokurorë.
Në sondazh kanë marrë pjesë rreth 54%
e gjyqtarëve dhe 46% e prokurorëve në
shkallë kombëtare. Këto tregues konsiderohen mjaft pozitivë duke marrë parasysh
specifikën që kanë këto target grupe.
•
Nga sondazhi me përfaqësuesit akademikë dhe të shoqërisë civile, pyetësori
është plotësuar nga 124 pedagogë të Fakulteteve të Drejtësisë në rang vendi në të gjitha universitetet publike dhe ato private,
831 studentë të ciklit të dytë niveli Master
dhe 160 përfaqësues OJF-sh në Tiranë,
Durrës, Vlorë, Korçë dhe Shkodër. Në total
1115 persona të intervistuar.

Sondazhe me gjyqtarë,
prokurorë, akademikë
e shoqëri civile

PËR ÇDO SUGJERIM
KONTAKToni
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Shoqëria e Hapur për Shqipërinë Soros
Rr. ‘Qemal Stafa’, Pallati 120/2, Tiranë
Tel: +355 42234621/ 42234223/ 42235856
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