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SONDAZHI

Gjyqtarët dhe prokurorët
për Reformën Kushtetuese

si funksionon

N

ë vijim të strategjisë së Fondacionit
Shoqëria e Hapur Për Shqipërinë
-Soros, në bashkëpunim me Unionin
e Gjyqtarëve dhe Shoqatën e Prokurorëve të
Shqipërisë, në periudhën Qershor - Korrik
2014 u realizua sondazhi “Matja e perceptimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me
reformën kushtetuese”.
Sondazhi u realizua me synim, matjen dhe
vlerësimin e perceptimit dhe të kuptuarit që
kanë gjyqtarët dhe prokurorët, mbi nevojën për
reformë rrënjësore kushtetuese, si kusht për
rivendosjen e sistemit të kontrollit dhe balancimit të pushteteve, suksesin në reformën në
drejtësi dhe luftën ndaj korrupsionit.
Gjatë hartimit dhe zbatimit të sondazhit u punua për të arritur objektivat kryesorë të vendosur, kryesisht në mbledhjen e opinioneve dhe
ideve të target grupit të synuar:

•
•

lidhur me reformën kushtetuese,
fushat kryesore ku duhet të përqendrohet kjo reformë,
•
etapat që duhet të ndjekë procesi,
•
aktorët dhe faktorët e rëndësishëm pjesë
përbërëse të tij si dhe
•
mbledhjen e propozimeve konkrete për
zgjidhjen e problematikave të konstatuara në mirëfunksionimin dhe efiçencën e
organeve kushtetuese.
Fondacioni Soros bashkëpunoi me Unionin
e Gjyqtarëve dhe Shoqatën e Prokurorëve të
Shqipërisë, të cilët falë përkushtimit dhe profesionalizmit të tyre bënë të mundur plotësimin e pyetësorëve nga gjyqtarët dhe prokurorët. Gjithashtu, falë këtij bashkëpunimi u
organizuan disa fokus grupeve me gjyqtarë
në katër rajonet më të rëndësishme të vendit
në Tiranë, Shkodër, Vlorë dhe Korçë.

Kampioni dhe
metodologjia
e sondazhit

Sondazhi nisi me instrumentin bazë për
kryerjen e këtij vrojtimi, një pyetësor i
përgatitur me kontribut nga ekspertë
konstitucionalistë.
Pyetësori, përveç informacioneve të
përgjithshme, përfshiu edhe këto grupe
çështjesh:
1.
2.
3.

Nevoja për ndryshime kushtetuese dhe
fushat ku duhet të fokusohet reforma:
Procedura që duhet të ndiqet për
ndryshimin e Kushtetutës:
Propozime mbi ndryshimet potenciale
kushtetuese, kjo efundit e ndarë sipas
rubrikave:
• Pozita kushtetuese e Presidentit;
• Kuvendi dhe reforma parlamentare;
• Mocioni i besimit i Kryeministrit;
• Emërimi i organeve kushtetuese;
• Klauzola e dispozitave kushtetuese
të paprekshme
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Po, ndryshimeve

Rezultatet e sondazhit Për të realizuar këtë sondazh, Fondacioni u fokusua fillimisht në

identifikimin e gjykatave dhe prokurorive që veprojnë në Republikën e Shqipërisë si dhe në numrin
përkatës të gjyqtarëve dhe prokurorëve në secilin institucion. Për të mbledhur informacionin e
nevojshëm, u planifikua të përdorej teknika e vrojtimit të përgjithshëm statistikor. Të dhënat sasiore
u mblodhën përmes intervistave ballë për ballë me anëtarë të gjykatave dhe prokurorive pranë
institucioneve ku ata punojnë.Kryerja e intervistave me gjyqtarë dhe prokurorë u realizua në 22
gjykatat dhe prokuroritë e rretheve gjyqësore si dhe në 6 gjykatat dhe prokuroritë e apeleve...

I

ntervistat u zhvilluan në gjykatat
dhe prokuroritë e rretheve gjyqësore,
gjykatat dhe prokuroritë e apeleve në
rrethet: Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier,
Gjirokastër, Kavajë, Korcë, Krujë, Kukës Kurbin, Lezhë, Lushnjë, Mat, Përmet, Pogradec,
Pukë, Sarandë, Shkodër, Tiranë, Tropojë dhe
Vlorë.
Pas mbledhjes së të dhënave, u ndërtua një
bazë të dhënash më qëllim menaxhimin dhe
përpunimin e informacionit të mbledhur. Të
dhënat demografike të grupit të intervistuar paraqiten si më poshtë: grupi i pyetur kishte një
shpërndarje të barabartë ndërmjet gjyqtarëve
dhe prokurorëve, përkatësisht 54.3 % gjyqtarë
kundrejt 45.7% prokurorë. Rreth 30 % e këtyre
individëve ndodhen në institucionet e rrethit
Tiranë, ndërsa rreth 70 % ndodhen në gjykatat
dhe prokuroritë e rretheve të tjera gjyqësore.
Rreth 62% e të anketuarve janë meshkuj. Diferenca meshkuj femra bëhet më e ndjeshme
në profesionin “prokuror” ku kjo përqindje
është 70.2 % meshkuj. Më shumë se gjysma
e gjyqtarëve dhe prokurorëve është me moshë
mbi 40 vjeç.
Të pyetur në lidhje me vitet e përvojës profesionale, rreth 80 % e të anketuarve deklarojnë mbi
10 vjet eksperiencë profesionale. Këtij fakti i
bashkëngjitet dhe treguesi që ka lidhje me studimet pasuniversitare, ku më shumë se 60 % e
tyre kanë kryer studime pasuniversitare. Këtu
përfshihen studimet për master, magjistraturë
si dhe studime doktoraturë.
Një masë dominuese e gjyqtarëve dhe proku-

Ka opinione që është i nevojshëm një
rishikim i Kushtetutës. Në çfarë mase
ju bashkoheni me këtë opinion?

63.7%
27%
Jam dakord
Nuk jam
plotësisht dakord

6.5%
1%
Refuzoj
të përgjigjem
rorëve 90.7 % janë shprehur pozitivisht lidhur
me pyetjen për rishikimin e Kushtetutës, pra
janë përkrahës të opinionit për ndërmarrjen
e një reforme kushtetuese, ndërsa vetëm 6.5
% janë shprehur kundër rishikimit të Kushtetutës.
Kur pyeten në lidhje me “Procedurat që duhet
të ndiqen për ndryshimin e Kushtetutës” dhe po-

1.8%

Nuk jam
dakord

Nuk
e di
saçërisht ‘Cila prej procedurave të parashikuara në Kushtetutë, ju duket më e përshtatshme për
amendimin e saj” rreth 60 % e të anketuarve
preferojnë votimin në Kuvend me shumicën
prej 2/3 të anëtarëve të tij dhe hedhjen e
amendamenteve në referendum, pavarësisht
se kush i propozon, pakica apo shumica e parlamentit.
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Kushtetuese!

Procedura që duhet të ndiqet për ndryshimin e Kushtetutës

29.9%

Votimi në Kuvend me
shumicën prej 2/3 të
anëtarëve të tij

31.4%

Votimi në Kuvend me shumicën
prej 2/3 të anëtarëve të tij për
hedhjen e amendamenteve në
referendum

29.6%

Votimi në Kuvend me shumicën
prej 2/3 të anëtarëve të tij dhe
hedhja e amendamenteve në
referendum me kërkesën e
pakicës

4% 5.1%

Nuk e di

Refuzoj të
përgjigjem
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Gjithashtu, nga gjyqtarët dhe prokurorët mendohet në masën 66.4% se ka nevojë për forcimin e rolit mbikëqyrës të parlamentit ndaj
qeverisë.
Sipas sondazhit, ka një pakënaqësi të dukshme
të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me
mënyrën se si sistemi aktual kushtetues parashikon për zgjedhjen e gjyqtarëve kushtetues, gjyqtarëve të Gjykatës së lartë si dhe të
Prokurorit të Përgjithshëm.
73.5 % e gjyqtarëve dhe prokurorëve mendojnë
se duhet ndryshuar mënyra aktuale e zgjedhjes
së gjyqtarëve kushtetues, 76.5% mendojnë
se duhet ndryshuar formula e gjyqtarëve të
Gjykatës së Lartë, 74.2 % mendojnë se duhet
ndryshuar mënyra e zgjedhjes së Prokurorit të
Përgjithshëm.
Konkluzionet e këtij studimi si dhe vlerësimet
përkatëse do të shërbejnë si pika referimi për
hartimin e programeve të mëtejshme dhe hulumtime më të hollësishme rreth nevojës për
reformë kushtetuese.
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Akademikët, studentët dhe shoqëria civile

Po, Kushtetuta duhet prekur!
Të këtij mendimi janë më shumë se 66 % prej 1114 të anketuarve nga bota akademike dhe shoqëria civile,
në kuadër të Projektit “Reforma Kushtetuese nga perspektiva akademike dhe civile”. Projekti i financuar nga
Fondacioni dhe i zbatuar nga Qendra ALTRI, i nisur në prill 2014, synon t’i kontribuojë realizimit të një procesi
gjithëpërfshirës për Reformën Kushtetuese, duke sjellë edhe këndvështrimin akademik e të shoqërisë civile...
...Aktiviteti i parë i kësaj nisme konsistoi në
zhvillimin e një procesi anketimi për të siguruar perceptimin mbi nevojën për reformën
kushtetuese dhe mënyrën sesi duhet realizuar
ajo. Pyetësori i përgatitur nga Fondacioni Soros, në kuadër të këtij procesi, u plotësua nga
pedagogë, studentë të vitit të fundit Master
Shkencor të Fakulteteve të Drejtësisë të universiteteve private e publike në vend, si dhe nga
përfaqësues të shoqërisë civile. Ndërsa shumica e të anketuarve janë për një reformë kushtetuese, ata kanë shprehur qëndrimin e tyre edhe
për ndryshime konkrete, si dhe për procesin e
realizimit të tyre.
Gjetjet e këtij procesi anketimi pasqyrohen në
një raport të veçantë, i cili do të prezantohet në
konferencën përfundimtare në përmbyllje të
projektit.
Faza e parë e anketimit u pasua nganjë seri
takimesh në fokus-grupe, me pedagogë dhe
përfaqësues të shoqërisë civile. Qendra organizoi 3 takime me pedagogë, përfaqësues të
fakulteteve juridike të universiteteve publike të
Tiranës, Durrësit, Vlorës dhe Shkodrës, dhe të
disa universitete private, si dhe nga një takim
për secilin rajon me organizatat e shoqërisë civile në Shkodër, Vlorë, Korçë dhe Tiranë.
Përfaqësuesit e botës akademike diskutuan
mbi 12 tema të ndryshme në lidhje me nevojat konkrete për ndryshime të Kushtetutës.
Përfaqësuesit e organizatave të ndryshme
tëshoqërisë civile, në diskutime me njëri-tjetrin
dhe ekspertët e Qendrës, gjithashtu, përcollën
opinionet dhe rekomandimet e tyre mbi reformën kushtetuese.
Një tjetër aktivitet i këtij projekti që synoi, gji-

PËR ÇDO SUGJERIM
KONTAKToni

thashtu, vjeljen e mendimit akademik, porse
kësaj here, përmes nxitjes së kërkimit shkencor e shkrimit akademik, ishte thirrja e hapur
për artikuj akademikë. Kjo thirrje iu drejtua të
gjithë botës akademike, ekspertëvetë fushës, studiuesve dhe profesionistëve në lëmin e shtetit të
së drejtës, për paraqitjen e punimeve shkencore-kërkimore për reformën kushtetuese.
Për vlerësimin e artikujve të dorëzuar dhe evidentimin e tre artikujve më të mirë, u ngrit një
Bord Shkencor i posaçëm, i përbërë nga profesorë me përvojë të gjatë në fushën e së drejtës
kushtetuese.

Shoqëria e Hapur për Shqipërinë Soros
Rr. ‘Qemal Stafa’, Pallati 120/2, Tiranë
Tel: +355 42234621/ 42234223/ 42235856
reformakushtetuese@osfa.al

Aktualisht, Bordi Shkencor
është duke
vlerësuar artikujt. Vlerësimi mbështetet në
kritere rigoroze të përcaktuara që në fillim të
procesit.
Perspektiva akademike dhe civile mbi Reformën Kushtetuese, e vjelë deri më tani,
nuk do vonojë të përcillet tek publiku. Në
muajin dhjetor të këtij viti do të mbahet konferenca përfundimtare, e cila do të prezantojë
rezultatet e gjetjet kryesore të kësaj nisme, si
dhe mendimet konkrete të akademikëve dhe
shoqërisë civile mbi reformimin e dokumentit
themeltar të Republikës së Shqipërisë.

w www.osfa.al f

www.facebook.com/soros.al

