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Reforma kushtetuese nën optikën
e gjyqtarëve dhe prokurorëve

K

anë qenë të shumta aktivitetet e zhvilluara nga Fondacioni dhe bashkëpunëtorët e tij gjatë vitit 2014 në kuadër
të nismës për “Reformën Kushtetuese”. Ndër
to përmendim tryezën e muajit majit, ku u
shpalos publikisht synimi për një reformë
rrënjësore kushtetuese. Në vijim më 14 Nëntor
2014 Fondacioni organizoi tryezën e dytë të
rrumbullakët me temë “Reforma Kushtetuese
nën optikën e gjyqtarëve dhe prokurorëve”.
Në këtë tryezë morën pjesë përfaqësuesit më të lartë
të gjyqësorit shqiptar, përfaqësues të institucioneve
shtetërore, përfaqësues të shoqërisë civile, trupit diplomatik si edhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare të cilët do të angazhohen në procesin e
reformës në sistemin e drejtësisë.

Në kuadër të nismës, në periudhën qershor - korrik 2014, Fondacioni, zhvilloi një sondazh lidhur
me perceptimin që kanë gjyqtarët dhe prokurorët
shqiptarë mbi këtë reformë. Synimi kryesor ishte
matja dhe vlerësimi i mendimit të kësaj kategorie profesionistësh mbi nevojën për reformën
kushtetuese, si kusht për rivendosjen e sistemit
të kontrollit dhe të balancimit të pushteteve, për
suksesin në reformën në drejtësi dhe luftën ndaj
korrupsionit.
Për realizimin e këtij sondazhi, Fondacioni
bashkëpunoi me Unionin e Gjyqtarëve dhe me
Shoqatën e Prokurorëve të Shqipëris.ë Sondazhi u realizua përmes intervistave ballë për
ballë me gjyqtarë dhe prokurorë në 22 gjykatat
dhe prokuroritë e rretheve gjyqësore si dhe në

6 gjykatat dhe prokuroritë e apeleve. Mbledhja e
të dhënave sasiore u realizua përmes plotësimit
elektronik të pyetësorit në tableta, që garanton ruajtjen dhe mbledhjen në kohë reale të të
dhënave, detyrimin për plotësimin rigoroz të të
gjithë pyetjeve të pyetësorit, vendndodhjen gjeografike të kryerjes së çdo interviste dhe parandalimin e çdo gabimi apo shmangie gjatë punës në
terren.
Vjelja e mendimeve u orientua mbi reformën
kushtetuese, fushat kryesore ku duhet të
përqëndrohet ajo, etapat që duhet të ndjekë procesi, por edhe mbi mbledhjen e propozimeve
konkrete për zgjidhjen e problematikave të konstatuara në funksionimin dhe efiçencën e organeve kushtetuese.
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Përpunimi i të dhënave të
përftuara si rezultat i plotësimit
të pyetësorit nga këto dy
grupe pra gjyqtarëve dhe
prokurorë si edhe akademikë
dhe përfaqësues të shoqërisë
civile dha rezultate jo vetëm
interesante nga ana statistikore
por edhe mjaft të vlefshme
për procesin e reformimit të
kushtetutës.
Janë 58,17% e akademikëve dhe shoqërisë civile që kundërshtojnë rikthimin e Kushtetutës
në variantin që ajo ishte para ndryshimeve të
vitit 2008 ndërsa për gjyqtarët dhe prokurorët
rezultati është 62,5%.
Të pyetur në lidhje me procedurën që duhet
ndjekur për ndryshimet kushtetuese, gjyqtarët
dhe prokurorët në shumicën e tyre rreth 60%
mendojnë si alternativën më të mirë votimin e
ndryshimeve në Kuvend nga 2/3 e deputetëve
dhe hedhjen e tyre në referendum pavarësisht
faktit nëse kërkohet nga shumica që propozon
ndryshimet apo pakica që i kundërshton ato.
Ndërsa vetëm 31,4% e të anketuarve janë për
miratimin e ndryshimeve vetëm në Kuvend.
Të njëjtës pyetje në lidhje me procedurën që
duhet ndjekur për ndryshimet kushtetuese,
akademikët dhe shoqëria civile rreth 39,14%
shohin si procedurë më të përshtatshme për
ndryshimin e kushtetutës atë të “Votimit në
Kuvend me shumicën prej 2/3 të anëtarëve
të tij për hedhjen e amendamenteve në referendum”. 56,19 % e të anketuarëve të grupimit akademikë/shoqëri civile mendojnë se
subjektet që duhet të përfshihen në procesin
e diskutimit dhe hartimit të amendamenteve kushtetuese duhet të jenë “aktorë të
tjerë të rëndësishëm si akademikë, konstitucionalistë dhe ekspertë të fushës”. Rreth
37,52% e të anketuarëve nga ky grupim, në
eventualitetin që mazhoranca ka shumicën e
nevojshme për amendimin e kushtetutës, e
shohin pjesëmarrjen e opozitës si ‘shumë të
rëndësishme’ . Në lidhje me administrimin e
procesit të amendimit, Komisioni parlamen-
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tar i posaçëm, me pjesëmarrjen e barabartë
nga forcat politike mendohet si struktura
më e përshtatshme nga 65,3% e gjyqtarëve
dhe prokurorëve dhe 53,14% e akademikëve
dhe shoqërisë civile ndërkohë që për të dyja
këto kategori administrimi i procesit si nga
Komisioni i Ligjeve apo Këshilli i Ministrave
shënojnë përqindje të ulët.
Përsa i takon administrimit të marrëdhënieve
me publikun gjatë procesit të ndryshimeve kushtetuese, gjyqtarët dhe prokurorët
vlerësojnë se kjo mund të bëhet nga parlamenti 31% ose aktor i shoqërisë civile 27,5%,
e në përqindje më të ulta renditen organizma ndërkombëtarë 17% apo institucione
shtetërorë 15,2%.

Akademikët/shoqëria civile vlerësojnë se kjo
mund të bëhet nga organizatë ndërkombëtare
(25,40%) ose aktor i shoqërisë civile (24,96%),
e në përqindje më të ulta renditen institucione
shtetërorë (21.81%) ose parlamenti (18,49%).

Në lidhje me Pozitën kushtetuese
të Presidentit të Republikës
Të pyetur mbi ndryshimin e formulës aktuale të zgjedhjes së Presidentit rreth 73% e
gjyqtarëve dhe prokurorëve si edhe 68,04% e
akademikëve dhe shoqërisë civile shprehen
në favor të forcimit të rolit të Presidentit si
një figurë e paanshme politikisht dhe garant i
Kushtetutës, ndërsa 21,9% dhe 18,22% janë
kundër ndryshimit të kësaj formule.
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Struktura e Kuvendit dhe
reforma parlamentare

Gjyqtarë Akademikë
Prokurorë VS Sh. Civile

Pyetjes rreth ndryshimit të organizimit
të Kuvendit, bikameralizmi nga të paktën
56,5% e gjyqtarëve dhe prokurorëve,
nuk shihet si zgjedhje e vlefshme ndërsa
30,6% pranojnë se kjo formë organizimi
është më efikase për rritjen e kontrollit të
organit ligjvënës ndaj pushtetit ekzekutiv.
Ndryshe e mendojne akademikët dhe
shoqëria civile të cilët mendojnë bikameralizmin si alternativën më të mirë
41,74% kundrejt 37,5 % e tyre që nuk e
shohin këtë si alternativën e duhur.

Krahasimet e Rezultateve
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PO

PO 66.5%

63.7%

AKADEMIKË
SHOQËRI CIVILE

GJYQTARË
PROKURORË

Zgjedhja e Presidentit

59.8%

47.8%
DREJTPËRDREJTË
NGA POPULLI

36.7%

3/5 E ANËTARËVE
TË KUVENDIT

15.5%

3/5 E ANËTARËVE
TË KUVENDIT

DREJTPËRDREJTË
NGA POPULLI

Ribalancimi i forcave në KLD

23.1%

65.5%
NUK DUHET TË
NDRYSHOHET

31.3%

62.9%

DUHET TË
REFORMOHET

DUHET TË
REFORMOHET

NUK DUHET TË
NDRYSHOHET

Emërimi i organeve
kushtetuese
Të pyetur mbi formulën aktuale të
zgjedhjes së gjyqtarëve të Gjykatës
Kushtetuese, Gjykatës së Lartë dhe
Prokurorit të Përgjithshëm, më shumë
se 3/4 e gjyqtarëve dhe prokurorëve
mendojnë se kjo formulë duhet
ndryshuar duke preferuar parashikimin
e zgjedhjes me shumicë të cilësuar të
këtyre subjekteve.
Rezultatet në lidhje me të njëjtën
pyetje për akademikët dhe shoqërinë
civile: rreth 67,95% mendojnë se duhet
ndryshuar formula aktuale e zgjedhjes
së gjyqtarëve kushtetues dhe gjyqtarëve
të Gjykatës së Lartë, ndërsa rreth 65,44%
mendojnë se duhet ndryshuar formula aktuale e zgjedhjes së Prokurorit
të Përgjithshëm. Shumica e të anketuarëve mendojnë se kjo formulë duhet
ndryshuar duke preferuar parashikimin
e zgjedhjes me shumicë të cilësuar të
këtyre subjekteve.
Përsa i përket formulës së përbërjes së
Këshillit të Lartë të Drejtësisë, opinionet
duken jo fitimtare ndaj njëra- tjetrës
51,19 % e gjyqtarëve dhe prokurorëve
mendojnë se është e përshtatshme dhe
42,3% e tyre mendojnë se nuk është
e tillë për të garantuar pavarësinë dhe
përgjegjshmërinë e pushtetit gjyqësor.
VIJON NE FAQEN 4
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VIJON NGA FAQET 2-3

KONKLUZIONE
Në analizë përfundimtare,
shumica e pjesëmarrësve në
anketimin e Fondacionit me
këto dy grupe drejtpërsëdrejti

Tryeza mbi anketimin
e akademikëve dhe
shoqërisë civile

të interesuar për ndryshimet
kushtetuese si edhe pas diskutimeve të bëra me ta në fokusgrupet
e organizuara përfundimi i arritur
është, ndërhyrja në Kushtetutë,
veçanërisht në pjesët që lidhen
me pavarësinë dhe funksionimin
e pushtetit gjyqësor, përfshirë këtu
edhe Prokurorinë, institucionet e
pavarura dhe pozitën kushtetutese
të Presidentit të Republikës.
Në çdo rast, ndryshimet duhet
të kryhen mbi bazën e një
diskutimi gjithëpërfshirës, jo
vetëm mes pozitës dhe opozitës,
por edhe me grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë
civile, institucioneve kombëtare
dhe ndërkombëtare dhe
profesionistët e fushës.
Në rastin e ndërmarrjes së
ndryshimeve kushtetuese, ato
duhet të synojnë përmirësimin
e problematikave të hasura ndër
vite, si dhe të ruajnë traditën
institucionale të fituar, në funksion të gjetjes së zgjidhjeve më të
përshtatshme që t’ju përgjigjen
sfidave të kohës.
PËR ÇDO SUGJERIM
KONTAKToni

N

ë kuadër të Projektit “Reforma
Kushtetuese nga perspektiva akademike dhe civile”, Qendra A.L.T.R.I., me
mbështetjen dhe bashkëpunimin e Fondacionit
SOROS, më datë 16 Dhjetor organizoi një tryezë
të rrumbullakët me përfaqësues të institucioneve
publike, organizatave ndërkombëtare, pedagogë, e organizata të shoqërisë civile, me qëllim
prezantimin e rezultateve të sondazhit dhe
fokusgrupeve në përfundim të nismës.
Për realizimin e këtij sondazhi Qendra
bashkëpunoi me 9 Fakultete Drejtësie në
vend (publike dhe private), si dhe me 125 organizata të shoqërisë civile në qytetet Tiranë,
Durrës, Korçë e Vlorë, për të intervistuar 1114
përfaqësues nga bota akademike dhe shoqëria
civile, prej të cilëve 112 pedagogë (43% e
numrit të përgjithshëm të tyre dhe 10.5% e
të anketuarve), 842 studentë (30% e numrit
të përgjithshëm tyre dhe 75% e të anketuarve)
dhe 160 përfaqësues të shoqërisë civile (51%
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e numrit të përgjithshëm të tyre dhe 14% e të
anketuarve).
Të anketuarit pro reformës, të cilët përfaqësojnë edhe shumicën e opinioneve të
pjesmarrësve në sondazh, kanë vlerësuar se
ndryshimet kushtetuese duhet të kryhen në
bazën e një diskutimi gjithpërfshirës, mes
pozitës dhe opozitës, por gjithashtu edhe me
aktorë të rëndësishëm si akademikë, konstitucionalistë dhe ekspertë të fushës.
Në përfundim e në bazë të rezultateve të sondazit, rrethi akademik dhe shoqëria civile e konsiderojnë të nevojshëm dhe të domosdoshëm
reformimin tërësor të Kushtetutës.
Ky ishte aktiviteti përmbyllës për vitin 2014 i
nismës për Reformën Kushtetuese. Përfundimet e kësaj tryeze së bashku me konkluzionet
e tjera në të cilat është arritur në aktivitetet e
zhvilluar gjatë këtij do të shërbejnë për vitin në
vijim me qëllim realimin e objektivit të vendosur për reformimin e Kushtetutës.
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