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1. Parashtrim mbi nevojën e ndryshimit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 

 

Në nëntorin e këtij viti bëhen 16 vjet nga hyrja në fuqi e Kushtetutës. Natyrisht që ky fakt në 

vetvehte nuk mund të shërbejë si argument për nevojën e ndryshimit të Kushtetutës. Nevoja për 

t’a rishikuar dokumentin themeltar të shtetit nuk mund të përcaktohet veçse nga zhvillimet 

politike e institucionale që kanë ndodhur gjatë kësaj kohe. Zhvillimet e kësaj natyre zakonisht 

nxjerrin në pah aftësinë e Kushtetutës për të formatuar sjelljen e aktorëve politikë e institucionalë 

brenda kornizave kushtetuese dhe për t’i dhënë zgjidhje krizave, ose në të kundërtën, paaftësinë e 

saj për të bërë sa më sipër.  

Me fjalë të tjera e të thjeshta, guri i provës për çdo kushtetutë është aftësia e saj për të gjeneruar 

konstitucionalizëm. Ndonëse ka shumë mënyra për t’a përcaktuar konceptin e kontitucionalizmit 

nuk mund të mohohet se një ndër aspektet më të spikatura të tij (të konstitucionalizmit) 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.  

Në fakt, edhe konstitucionalistët shqiptarë, aktorët dhe analistët e politikës si dhe funksionarët e 

lartë të institucioneve kushtetuese duken në një mëndje teksa pohojnë se Kushtetuta nuk duhet të 

jetë objekt i ndryshimeve të shpeshta dhe të pjesshme. Në përpjekje për të arritur objektivin final 

të konstitucionalizmit është e një rëndësie jetike që institucionet shtetërore të veprojnë brenda 

kuadrit të një strukture të qëndrueshme kushtetuese. 

Nga ana tjetër, nevoja për qëndrueshmëri në kuadrin kushtetues nuk mund të bëhet pengesë për 

ndryshime në dokumentin themeltar kur ato diktohen nga zhvillime botëkuptimore dhe të vlerave 

politike. E justifikuar do të ishte edhe një ndërhyrje, e cila synon të përmirësojë disa aspekte 

teknike të Kushtetutës në qoftë se zgjidhjet aktuale janë sprovuar si të mangëta me kushtin që ato 

(zgjidhjet e reja) të mos kompromentojnë sistemin e përgjithshëm të balancave dhe kontrolleve, 

apo parimet themelore të modelit kushtetues.  

Duhet thënë se se në këto vite, që nga hyrja në fuqi në vitin 1998, Kushtetuta e Republikës së 

Shqipërisë është rishikuar 3 (tri) herë. Në vitin 2007, ka ndodhur ndryshimi i parë i Kushtetutës, 

i cili ndryshoi mandatin e organeve përfaqësuese të njësive bazë të qeverisjes vendore në 4 

(katër) vjet si dhe bëri numrin e anëtarëve të KQZ-së nga 7 (shtatë) në 9 (nëntë) anëtarë. Në 

rastin e dytë, në vitin 2008, u konsumuan ndryshimet më të rëndësishme teksa u modifikuan 

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.  
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Analiza që vijon për nevojën e ndryshimit të Kushtetutës mban parasysh edhe pasojat e këtyre 

amendimeve (sidomos atyre të vitit 2008).  

Në fakt, shumica e vëzhguesve dhe analistëve të jetës politike dhe institucionale në vend (përfshi 

këtu edhe autorët e këtij materiali) 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. Me fjalë të tjera, 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 se ka hedhur rrënjë në mentalitetin e klasës politike shqiptare. 

Natyrisht që koncepti i sipërpërmendur (Kushtetuta si kuadër dhe jo si instrument i politikës) nuk 

synon të instalojë apatinë dhe mosveprimin ndër institucionet që e zbatojnë çdo ditë Kushtetutën. 

Përkundrejt nevojës për stabilitet në kuadrin kushtetues, madje pikërisht për hir të këtij stabiliteti, 

është thelbësore që Kushtetuta të shihet si një normë elastike dhe e gjallë që interpretohet dhe 

evoluon edhe në procesin e zbatimit të saj, me kushtin që ky proces (interpretimi dhe evoluimi) 

të bëhet brenda kornizës së parimeve të panegociueshme dhe kufijve të natyrshëm që imponon 

modeli i zgjedhur (psh., modeli i një republike parlamentare).  

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. Zhvillimi i kuptimit të Kushtetutës përmes 

interpretimeve të Gjykatës Kushtetuese është në përgjithësi pozitiv dhe i parrezikshëm për 

integritetin e dokumentit themeltar sepse interpretimet e Gjykatës, ndonëse kanë si pikënisje 

interesin e ngushtë të paditësit, e trajtojnë dhe interpretojnë atë (interesin e paditësit) në frymën e 

të gjitha dispozitave të Kushtetutës (jo vetëm të atyre interpretimi i të cilave kërkohet). Po kështu 

fakti që gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, ndryshe nga përfaqësuesit e institucioneve politike, 

është relativisht i dizinteresuar për zhvillimet politike të ditës (ose të paktën supozohet të jetë i 

tillë) jep garanci të mëtejshme për zhvillimin pozitiv të Kushtetutës përmes interpretimit të 

Gjykatës Kushtetuese.  

Ndonëse në pamje të parë interpretimi gjyqësor i Kushtetutës, i cili tipikisht nuk mjaftohet me 

referimin e thjeshtë tek teksti i dokumentit themeltar, por priret të ndërthurë në analizë edhe 

zakonet kushtetuese si dhe kulturën dhe kontekstin e përgjithshëm kushtetues, duket si një largim 

nga vullneti original i kushtetutbërësit dhe, për pasojë, një kosto e shtuar mbi stabilitetin 

kushtetues, e vërteta është se interpretimi gjyqësor i Kushtetutës është garancia më e madhe për 

qëndrueshmërinë e saj. Në fakt, përmes këtij procesi bëhet e mundur të kompensohen defektet 

apo mangësitë teknike të dokumentit kushtetues duke parandaluar në këtë mënyrë amendamentet 

formale të Kushtetutës. 
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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 

(përmes praktikës së institucioneve kushtetuese në zbatim të Kushtetutës), është deri diku e 

pranueshme, duhet thënë se ajo është më e dyshimtë dhe mbart rreziqe të mëdha për integritetin e 

Kushtetutës.  

Ka disa shembuj që tregojnë se kjo mënyrë e zhvillimit të Kushtetutës është konsumuar edhe në 

Shqipëri. Kështu psh., zgjedhja e Avokatit të Popullit, de facto, nga pakica parlamentare është 

një zhvillim kushtetues përmes praktikës së punës së Kuvendit si institucion kushtetues. Po 

kështu ridimensionimi i rolit të Kuvendit në procesin e emërimit të gjyqtarëve të lartë duke e 

barazuar atë (rolin e Kuvendit) me rolin e Presidentit, përpara se kjo zgjidhje të zyrtarizohej nga 

Gjykata Kushtetuese, ishte gjithashtu një zhvillim kushtetues i përcaktuar nga praktika e 

obstruksionizmit të vazhdueshëm të Kuvendit ndaj dekreteve të Presidentit.  

Duhet theksuar gjithashtu se pavarësisht se elasticiteti i një Kushtetute, i cili tipikisht testohet 

përmes interpretimit gjyqësor dhe të praktikës së institucioneve kushtetuese, është një tipar 

përgjithësisht pozitiv që kufizon nevojën për ndërhyrje formale (amendamentet) në tekstin e 

kushtetutës, nevoja për amendimin e herëpashershëm formal të saj (Kushtetutës) mbetet e 

pandryshuar.  

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 (interpretimi dhe praktika) 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 modalitetet e ndryshimit të 

kushtetutave në përgjithësi, në rastin e Shqipërisë iu duhet shtuar nevoja për korigjimin 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. 
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2. Fushat kryesore ku duhet të fokusohet reforma kushtetuese  

 

Në pjesën e parë u përpoqëm të provojmë se, në kushtet aktuale, përkundrejt këtij sfondi 

zhvillimesh politike e juridike, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë nevojitet të rishikohet dhe 

të amendohet. Kjo gjetje është e një rëndësie themelore dhe e tillë që shpie natyrshëm në 

shtrimin e disa pyetjeve/çështjeve të tjera si më poshtë: 

Së pari, cili do të jetë qëllimi i amendamenteve kushtetuese? 

Së dyti, cila do të jetë gjerësia dhe thellësia e ndërhyrjeve të propozuara? 

Në mënyrë që amendimet e propozuara t’i përgjigjen nevojave reale për përmirësimin e 

Kushtetutës dhe të rezultojnë në zgjidhje të qëndrueshme dhe efikase të problemeve, është 

thelbësore që këto pyetje të shtrohen dhe të marrin një përgjigje të qartë që në fillim të procesit. 

Po kështu është e rëndësishme që këto pyetje të trajtohen dhe të marrin një përgjigje parimore 

larg çdo oportuniteti politik të momentit. Çdo qasje tjetër do ta diskreditonte dhe vështirësonte 

procesin kompleks të diskutimit, hartimit dhe miratimit të amendamenteve kushtetuese. 

Sa i takon pyetjes së parë (qëllimi i amendimit të Kushtetutës), duhet thënë se ndryshimi i 

dokumentit themeltar të shtetit mund të ndjekë 2 qëllime të ndryshme: 

1. Së pari, amendimi mund të diktohet nga nevoja e perceptuar nga aktorët politikë, 

institucionalë dhe shoqërorë se, vendi ka nevojë të ndryshojë modelin kushtetues të 

qeverisjes. Kështu psh, një vetëdije e konsoliduar se Shqipëria ka nevojë të lëvizë nga një 

sistem parlamentar i qeverisjes në një sistem presidencial do të ishte një rrethanë që do të 

përcaktonte qëllimin e amendimeve kushtetuese; 

2. Së dyti, amendimi mund të diktohet nga nevoja e perceptuar nga aktorët politikë, 

institucionalë dhe shoqërorë se një, disa ose shumë nga zgjidhjet teknike të Kushtetutës 

nuk janë optimale në dritën e nevojës për të mundësuar funksionin e saj baze (një 

qeverisje të efektshme dhe mbrojtje efikase të të të drejtave individuale dhe të pakicave). 

Rezultati i kësaj analize, e cila mban parasysh kronikën e zhvillimeve të deritanishme politike e 

institucionale, kontributet akademike relevante, produktet e asistencës ndërkombëtare gjatë 

gjithë këtyre viteve dhe perceptimet e publikut të gjerë, është se Shqipëria sot nuk përballet me 

nevojën e ndryshimit të modelit kushtetues të qeverisjes. Në të kundërtën, autorët e kësaj analize 

konvergojnë se sfida kushtetuese konsiston në rishikimin e disa zgjidhjeve teknike, të cilat do ta 

bënin më funksional dhe garantist modelin aktual të qeverisjes (sistemin parlamentar). 

Në këto kushte, është e natyrshme që 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 - 
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atlantike. Në këtë pikë, mendimet janë të larmishme, sidoqoftë ato mund të grupohen si më 

poshtë: 

1. 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 anëtareve 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.  

 

2. 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 (mbikqyrja parlamentare). Ndonëse duhet 

pranuar se një situatë e tillë është një sëmundje standarte e demokracive parlamentare (në 

dallim nga ato presidenciale ku kontrolli i legjislativit mbi ekzekutivin është më i 

pranishëm), 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. 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 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. 

 

4. 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 
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mënyrë që të bëhet i mundur roli bashkues dhe ndërmjetësues i këtij institucioni, ashtu siç 

e ka paramenduar Kushtetuta e vitit 1998.  

 

5. 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 evropian 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.  

 

6. 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. 

 

 

3. Procedura e Rishikimit të Kushtetutës  

 

Fondacioni Soros dhe ekspertët e angazhuar për përgatitjen e kësaj analize janë të mendimit se, 

pavarësisht nga thellësia dhe gjerësia e ndërhyrjes në dokumentin themeltar, procesi i amendimit 

duhet të karakterizohet nga po ai solemnitet dhe nivel i përfshirjes si dhe procesi për hartimin e 

Kushtetutës. Fjala kyçe duhet të jetë gjithëpërfshirja. Kjo nënkupton jo vetëm përfshirjen e të 

gjithë spektrit politik (brenda dhe jashtë parlamentit), por edhe atë të shoqërisë civile dhe 

grupeve të interesit.  

 

Përfshirja e opozitës politike është e një rëndësie të veçantë. Pavarësisht arritjes ose jo të numrit 

të votave të mjaftueshme për miratimin e amendimeve kushtetuese në Kuvend, konsensusi 

politik e parlamentar është i nevojshëm dhe shumë i dëshirueshëm. Ndryshimet kushtetuese 

duhet të jenë produkt i një konsensusi jo vetëm ndërmjet pozitës e opozitës, partive politike 

parlamentare dhe jo parlamentare, por edhe më gjerë. Ky proces duhet të përfshijë zërin e 

ekspertizës më të mirë vendase, të shoqërisë civile dhe ekspertëve të huaj. 

 

Përveç gjithëpërfshirjes, transparenca dhe informimi aktiv do të duhet të karakterizojnë të gjitha 

fazat e procesit. Për të siguruar një transparencë dhe aftësi më të gjerë komunikuese me 
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publikun, do të ishte e udhës që administrimi i marrëdhënieve me publikun gjatë gjithë procesit 

të diskutimeve dhe hartimit t’i besohej një aktori të jashtëm (shoqëri civile, organizatë 

ndërkombëtare etj). Në vitin 1998 kjo detyrë iu besua OSBE-së dhe Organizatës së Juristëve 

Amerikanë.   

 

Sa i takon procesit të diskutimeve dhe hartimit është e këshillueshme që procesi të mos 

administrohet drejtpërdrejt nga qeveria ndonëse asaj do t’i duhet ta mbështesë financiarisht dhe 

me logjistikë. Krijimi një komisioni të posaçëm parlamentar ku shumica dhe pakica parlamentare 

të përfaqësohen në mënyrë të barabartë mund të ishte një pikënisje e mirë.  

 

Nga ana tjetër procesi do duhet të kalojë në disa etapa duke filluar me një analizë të 

problematikës së krijuar në zbatimin e Kushtetutës. Më tej do duhet të identifikohen çështjet që 

do bëhen objekt i reformës kushtetuese. Së treti do të pasojë procesi teknik i studimit të 

opsioneve dhe formulimit të amendamenteve dhe së fundi procesi vendimmarrës.  

 

Procesi vendimmmarës për ndryshimin e Kushtetutës është i rregulluar në Kushtetutë dhe mund 

të zhvillohet në 3 mënyra:  

 

Mënyra e parë është një proces i pastër parlamentar ku mbështetësit e reformave sigurojnë 

shumicën kushtetutbërëse prej 94 votash në Kuvend dhe i votojnë amendamentet. Në këtë 

mënyrë u procedua për ndryshimet e vitit 2008;  

 

Mënyra e dytë është votimi në Kuvend me të paktën 94 vota dhe hedhja e amendamenteve në 

referendum nga po ajo shumicë që i miratoi ato (amendamentet) në Kuvend;  

 

Mënyra e tretë është përsëri votimi në Kuvend me të paktën 94 vota dhe hedhja e 

amendamenteve në referendum nga një pakicë e së paku një të pestës së 140 deputetëve (28 

syresh).  

 

Opsioni i dytë vlerësohet si më i preferueshmi sepse është në gjendje të gjenerojë konsensus 

maksimal dhe gjithëpërfshirje. Edhe sipas teorisë dhe praktikës kushtetuese të shteteve 

europiane, nëse ndryshimet kushtetuese prekin çështje vitale për demokracinë dhe shtetin e së 

drejtës, atëherë referendumi është i nevojshëm.  
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