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SONDAZH 

 

“REFORMA KUSHTETUESE NËN OPTIKËN E GJYQTARËVE DHE 

PROKURORËVE”
1
 
 

 

Në kuadër të nismës për Reformën Kushtetuese, në periudhën qershor - korrik 2014, 

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - Soros, 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.  

 

Pas tryezës së majit, ku u shpalos publikisht nisma për Reformën Kushtetuese, më 14 Nëntor 

Fondacioni Soros organizoi tryezën e dytë të rrumbullakët ku u prezantua raporti i hartuar me 

përfundimet e nxjerra nga ky sondazh.  

 

Për realizimin e këtij sondazhi, Fondacioni Soros bashkëpunoi me Unionin e Gjyqtarëve dhe 

me Shoqatën e Prokurorëve të Shqipërisë për të intervistuar 54.3% të gjyqtarëve dhe 45.7% 

të prokurorëve në rang kombëtar (388 nga 649 në total). Rreth 80% e të anketuarve 

deklarojnë mbi 10 vjet eksperiencë pune. 

 

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
2
. 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.  

 

NEVOJA PËR RISHIKIMIN E KUSHTETUTËS 

 

                                                 
1 Ky material është një përmbledhje e raportit të hartuar për sondazhin “Matja e perceptimit të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve mbi reformën kushtetuese”, të realizuar në kuadër të Strategjisë së Fondacionit Soros për Reformën 

Kushtetuese. Ndërkohë që grupe të tjera interesi do të jenë subjekt i raporteve të mëtejshme që do të 

prezantohen brenda këtij viti. 
2 Intervistat 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. 
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Në lidhje me nevojën e rishikimit të Kushtetutës, 63.7% e të anketuarve janë plotësisht 

dakord, 27% nuk janë plotësisht dakord dhe vetëm 6.5% janë shprehur kundër, duke 

vlerësuar se një pjesë e problematikave mund të trajtohen nëpërmjet ndryshimeve ligjore.  

Kështu, 90.7% janë për ndryshim të Kushtetutës, por 87.2% mendojnë se rishikimi duhet të 

jetë i pjesshëm, ndërsa vetëm 10.1% mendojnë se rishikimi duhet të jetë i plotë. 

 

NATYRA E NDRYSHIMEVE KUSHTETUESE 

 

Që prej miratimit në vitin 1998, Kushtetuta ka pësuar tri amendime, përkatësisht në vitet 

2007, 2008 dhe 2012, duke reflektuar ndryshimet e konsideruara si të përshtatshme nga ana e 

ligjvënësit. Sa i takon natyrës së ndryshimeve:  

 62.5% e gjyqtarëve dhe prokurorëve kundërshtojnë rikthimin e Kushtetutës në 

variantin që ajo ishte para ndryshimeve të vitit 2008,  

 24.7% mendojnë se ajo duhet kthyer në variantin para këtyre ndryshimeve,  

 13% nuk kanë opinion. 

KU DUHET PËRQËNDRUAR REFORMA 

 

Fondacioni Soros mblodhi informacione të përgjithshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve të 

intervistuar lidhur me hartën e ndryshimeve kushtetuese dhe çështjet kryesore ku duhet 

përqëndruar kjo reformë. Aspektet më të rëndësishme nga përgjigjet e ofruara janë: 

 Emërimi i anëtarëve të Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese; 

 Rregullimi i pavarësisë dhe përgjegjshmërisë së pushtetit gjyqësor; 

 Emërimi dhe pozita kushtetuese e Prokurorit të Përgjithshëm dhe sistemit të 

prokurorisë; 

 Pozicioni dhe garancitë kushtetuese të institucioneve të pavarura; 
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 Pozita kushtetuese e Presidentit të Republikës; 

 Sistemi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve. 

 

PROCEDURA QË DUHET NDJEKUR 

 

Të pyetur në lidhje me procedurën që duhet ndjekur për ndryshimet kushtetuese, shumica 

(rreth 60% e të anketuarve) 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. 

 

Gjyqtarët dhe prokurorët mendojnë gjithashtu në pjesën dërrmuese të tyre (91%) se roli i 

opozitës në procesin e diskutimit dhe amendimit është i rëndësishëm edhe në rast se  shumica 

parlamentare do të siguronte kuorumin e nevojshëm, ndërsa vetëm 4.5% e konsiderojnë 

pjesmarrjen e opozitës të parëndësishme. 

 

  

 

 

Në lidhje me procesin e amendimit, 

të anketuarit mendojnë se një 

Komision parlamentar i posaçëm, 

me pjesëmarrjen e barabartë nga 

forcat politike (65.3%) është një 

strukturë e përshtatshme për 

administrimin e këtij procesi, 

ndërkohë që Komisioni i Ligjeve apo 

Këshilli i Ministrave shënojnë 

përqindje të ulët në këtë drejtim. 

 

Përsa i takon administrimit të marrëdhënieve me publikun gjatë procesit të ndryshimeve 

kushtetuese, të anketuarit 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%).  
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PROPOZIME MBI NDRYSHIMET E MUNDSHME KUSHTETUESE 

 

 Pozita kushtetuese e Presidentit të Republikës 

 

 

Të pyetur mbi ndryshimin e 

formulës aktuale të zgjedhjes 

së Presidentit rreth 73% e të 

anketuarve shprehen në 

favor të forcimit të rolit të 

Presidentit si një figurë e 

paanshme politikisht dhe 

garant i Kushtetutës, ndërsa 

21.9% janë kundër 

ndryshimit të kësaj formule.  

 

Për mënyrën e zgjedhjes nga alternativat e propozuara rezulton se: 36.7% e të anketuarve 

janë për zgjedhjen e Presidentit nga 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit, ndërsa 47.8% janë 

për zgjedhjen drejtpërdrejtë nga populli.  
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 Kuvendi dhe reforma parlamentare 

 

 

 

Për sa i takon rolit mbikqyrës të 

parlamentit mbi qeverinë, një rol i 

tillë parapëlqehet të forcohet nga 

66.4% e target grupit të synuar.

 

Si alternativë për këtë rol nuk 

shihet bikameralizmi nga të 

paktën 56.5% e të anketuarve, 

ndërsa 30.6% pranojnë se kjo 

formë e organizimit është më 

efikase për rritjen e kontrollit të 

organit ligjvënës ndaj pushtetit 

ekzekutiv.  

 

 

 

Në lidhje me mocionin e 

besimit të Kryeministrit, 43.3%  

mendojnë se formula aktuale 

është tregues i rritjes së 

standartit politik dhe stabilitetit 

në vend, ndërsa 37.6% e të 

anketuarve mendojnë se 

formula aktuale ka forcuar 

pozitën e kryeministrit në dëm 

të qëndrueshmërisë së 

qeverisjes. 

 

 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 të anketuarve mendojnë se kjo 

formulë duhet ndryshuar duke preferuar parashikimin e zgjedhjes me shumicë të cilësuar 

të këtyre subjekteve.  
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Pyetja nëse verifikimi kushtetues duhet të gjykohet nga Gjykata Kushtetuese apo nga një 

kolegj i veçantë i Gjykatës së Lartë mori 85.4% përgjigje në favor të Gjykatës Kushtetuese 

kundrejt 15.6% për alternativën tjetër.  

 

Përsa i përket formulës së përbërjes 

së Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 

opinionet duken jo fitimtare ndaj 

njëra-tjetrës, 51.1% mendojnë se 

është e përshtatshme dhe 42.3% 

mendojnë se nuk është e 

përshtatshme për të garantuar 

pavarësinë dhe përgjegjshmërinë e 

pushtetit gjyqësor. 

 

 

Mbi ribalancimin e forcave 

brenda KLD-së, 65.5% e të 

anketuarve janë shprehur se 

formula nuk duhet të 

ndryshohet dhe se shumica 

duhet të përbëhet nga gjyqtarë, 

ndërkohë që 31.3% mendojnë 

se ky institucion duhet të 

reformohet.  

 

   

 

Për kompetencat e Këshillit të Përgjithshëm të Prokurorisë, 57.7% e të anketuarve shprehen 

në favor të forcimit dhe zgjerimit të tyre, ndërsa 22.4% nuk janë të këtij opinioni. Ndërkohë 

mbi rolin e prokurorisë, mendimi mbizotërues është forcimi i këtij roli nëpërmjet garantimit 
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të pozitës të Prokurorit të Përgjithshëm në Kushtetutë, por edhe rritjes së pavarësisë së figurës 

së prokurorit nëpërmjet parashikimeve ligjore.  

 

 
 

 

 

 

KONKLUZIONE 

 

Në analizë përfundimtare të konkluzioneve të mësipërme mund të thuhet se shumica e 

pjesëmarrësve në anketim dhe diskutime janë të mendimit që është e nevojshme 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. 
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