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E enjte, séance e dates 18.4.1991 
 
Tani kalojmë në pikën e parë të rendit të ditës: Shqyrtimi dhe miratimi i  

Projektkushtetutës.  
Për këtë  pikë kam një propozim nga OMONIA, kam një tjetër  nga deputeti Lleshi dhe një 

propozim për diskutim nga Ylli Vejsiu, që nuk më thotë se për çfarë kërkon të diskutojë. 
Prandaj fjalën ia jap shokut Jani Jani të OMONIA-s për pikën e parë  të rendit të ditës.  

Jani Jani - I nderuar Kryetar, të nderuar deputetë. Organizata “OMONIA” është e 
mendimit që  Projektkushtetuta të diskutohet e të aprovohet në parim, për arsye se shteti ynë 
ka nevojë për ekzistencën dhe funksionimin e ligjit themelor. Në këtë  kohë ligji themelor 
është i domosdoshëm për çdo fushë të jetës: politike, ekonomike dhe shoqërore. Prandaj 
grupi ynë i deputetëve, duke marrë parasysh këto që thamë më lart, edhe një herë është 
dakord për miratimin në parim të  Projektkushtetutës.  

Kastriot Islami -Fjalën e ka deputeti Lleshi.  
Ismail Lleshi - Deputetë të nderuar,  
Kuvendit tonë i takoi që  në hapat e parë  të tij, si Kuvend i një natyre të re, si Kuvend 

pluralist, të angazhohet në diskutimin e projektit të Kushtetutës, të paraqitur para nesh. Ështe 
ky një hap më se i nevojshëm dhe i domosdoshëm, jo thjesht për të përmbushur një detyrë 
që na i ka përcjellë Kuvendi i mëparshëm, por sidomos për kushtet në të cilat realizohet 
tashmë jeta politiko-shoqërore në vendin tonë, për etapën në të cilën ajo kalon. Në këtë  
vështrim mendoj se nga ne deputetët kërkohet përgjegjësi e veçantë e kuptimit të këtyre 
ndryshimeve dhe e pasqyrimit adekuat që duhet të gjejnë ato te tendenca e zhvillimit të tyre 
të mëtejshëm në aktet përkatëse ligjore dhe, në radhë të parë,  në aktin themelor, në 
Kushtetutë. Projekti i Kushtetutës që i është paraqitur këtij Kuvendi, mendoj se në vijat e tij të 
përgjithshme dhe në shumë aspekte të tij të veçanta u përgjigjet kërkesave të mësipërme, 
duke përfaqësuar një dokument që në tërësi merr përsipër të ecë në rrjedhën e kohës që 
jetojmë, por dhe me jetëgjatësinë e zhvillimeve të ardhshme. Prandaj do të sugjeroja që 
pronocimin tonë të parë  rreth këtij dokumenti ta realizojmë me miratimin e tij në parim, për t’i 
lënë kohë më tej një diskutimi të hollësishëm për çdo nen e paragraf të tij. Ky miratim në 
parim do të thotë se Kushtetuta e propozuar të mbetet një akt provizor. Nëpërmjet kësaj rruge 
gjykoj se u japim zgjidhje disa problemeve imediate që paraqiten.  

Është e nevojshme që për të realizuar ndërtimin e një jetë të re politiko-shoqërore do të 
na duhet të largohemi në shumë drejtime nga legjislacioni i mëparshëm kushtetues. Ndryshe 
do të hynim në një kontradiktë pa rrugëdalje. Prandaj është i nevojshëm dhe imediat 
shqyrtimi e miratimi në parim i  Projektkushtetutës së propozuar. Aq më tepër bëhet e 
nevojshme kjo në sferën e ndërtimit shtetëror, ku për shumë arsye e faktorë imponohet 
nevoja e krijimit të organeve përkatëse dhe në mënyrë të veçantë zgjedhja e Presidentit të 
Republikës dhe formimi i Qeverisë se re.  

Është jeta e përditshme që, me morinë e problemeve që po nxjerr, dikton funksionimin sa 
më të shpejtë të organeve përkatëse shtetërore kompetente, me atributet dhe hapësirën e 
veprimtarisë, të përcaktuar nga kjo Kushtetutë. Këtë  e diktojnë aspektet e jetës sonë të 
brendshme, por e kërkojnë sidomos dhe marrëdhëniet ekonomike me botën e jashtme. Duke 
miratuar në parim si akt provizor këtë  Projektkushtetutë, mendoj se komisioni juridik që do të 
krijojmë apo një komision i posaçëm të shqyrtojë hollësisht çdo nen të kësaj Kushtetute, për 
t’ia rikthyer përsëri për diskutim të plotë përfundimtar vetë Kuvendit deri në dhjetor të këtij viti.  

Ndërkohë çdo hap legjislativ i mëtejshëm do të kërkojë e duhet të bëhet medoemos me 
një diskutim të hollësishëm, që në rast se do ta lypë nevoja, do të fillojë me shqyrtimin e vetë 
nenit përkatës kushtetues, nga ka buruar apo ku bazohet projektligji që do të mund të 
paraqitet. Duke sugjeruar këtë rrugë miratimi në parim të Projektkushtetutës, nuk mendoj se 
mbyllet çdo hapësirë diskutimi edhe në aspekte të veçanta të saj. Por kam mendimin, me aq 
sa e kam ndjekur punën për përgatitjen e këtij projekti, se nuk kanë munguar përpjekjet për ta 
ndërtuar atë në një nivel të përparuar e bashkëkohor, gjë që mendoj se është nga lejtmotivet 
e saj kryesor. Kjo më shtyn të kem bindjen e të shpresoj se sugjerimi që bëj do të ketë  
miratimin tuaj.  

Falemnderit.  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Baleta.  
Abdi Baleta - I nderuar zoti Kryetar, të nderuar kolegë deputetë, 



Siç e shikoni, nuk kemi ndonjë diskutim të hollësishëm, të përpunuar mirë për këtë rast, 
sepse është një diskutim për të cilin jemi të papërgatitur paraprakisht si duhet.  

Mund të themi për fillim që në këtë moment nuk jemi në gjendje të japim gjykime të 
peshuara mirë, qoftë edhe të përgjithshme, për këtë Projektkushtetutë. Sigurisht, një 
preokupacion i madh është te ne. Është koha që të aprovojmë një dokument të një rëndësie 
tejet të madhe historike, dokumentin mbi të cilin do të mbështetet e gjithë ndërtesa e shtetit 
juridik, të cilin kërkojmë ta ngremë. Dhe kuptohet që pa themele të shëndosha, s’ka as mure 
të mira, as çati, as komoditet të brendshëm. Këto na shtyn të themi: ky fakt, që përgjegjësia 
ligjore i bie pikërisht organit legjislativ, Kuvendit Popullor, për të ndërtuar themelet e shtetit 
juridik. Kjo kërkon kohën e vet, kërkon përpjekjet e veta, angazhimin dhe përkushtimin e 
vendit. Ne të gjitha këto jemi gati t’i bëjmë, secili nga ne, por në kushte të caktuara, në kohën 
e caktuar, jo me nxitim.  

Unë, duke njohur edhe opinionin e kolegëve të tjerë deputetë që përbëjnë grupin e 
opozitës, them që nuk duhet të kalojmë në miratimin e  Projektkushtetutës në parim. Dhe në 
përgjithësi për këtë konceptin e miratimit të gjërave në parim dhe pastaj të kthehemi 
konkretisht, duhet të kemi shumë rezerva. Është një koncept jojuridik, është koncept 
gjysmëjuridik, gjysmëpolitik, është një koncept që mund të ndihmojë për të kapërcyer 
dokumentet, por nuk është një metodë pune e drejtë juridike, që mund të na çojë në rezultate 
të pakundërshtueshme, të dëshirueshme dhe të pranueshme nga të gjithë dhe, aq më tepër, 
të zbatueshme konkretisht në praktikë. Prandaj nuk duhet të ecim në këto rrugët e miratimeve 
në parim, sepse në fakt në këtë mënyrë ne shmangemi nga mbajtja e përgjegjësisë dhe nga 
dhënia e ndihmesës pikërisht në atë organ që, sipas ligjit, ka e do të ketë përgjegjësinë 
kryesore për mbarëvajtjen e ligjshmërisë në vendin tonë.  

Përvoja e njohur botërore, se tonën nuk e kemi, është që dokumentet e kësaj natyre 
përpunohen me përgjegjësi, me kujdes dhe është patjetër e domosdoshme që, përpara se ne 
të arrijmë në një mendim që si do të votojmë e si do të miratojmë, të bëjmë një herë një 
diskutim, të shprehemi, se ne ende nuk kemi shprehur mendimet tona si deputetë për 
projektin e Kushtetutës, në përgjithësi për Kushtetutën, ende nuk kemi thënë mendimet tona 
se çfarë kushtetute i duhet këtij vendi. Është një projekt, por projekti është projekt dhe nuk 
është ajo që duhet. Në qoftë se ne do të ndjekim përsëri rrugën që projektet automatikisht 
kalojnë në organin përkatës dhe bëhen kështu, mendoj që do të ndodhemi përsëri para asaj 
vështirësie që jemi ndodhur deri sot, që nuk do të kemi themele të shëndosha juridike të këtij 
shteti juridik që duam të krijojmë.  

Prandaj, përpara se të arrijmë në këtë mendim, siç u propozua, që të miratojmë 
Projektkushtetutën në parim, unë do të thosha se duhet një diskutim i përgjithshëm dhe nuk 
ka ligj serioz që të mos bëhet në këtë rrugë, me një diskutim të përgjithshëm, ku të shprehen 
pikëpamjet, pastaj të kalohet nen për nen.  

Veç kësaj do të shikojmë problemin tjetër: Ne sapo e kemi marrë atë projekt, - thonë 
deputetet. Unë për vete e pranoj se nuk kam pasur kohë ta lexoj dhe nuk mund të dal t’u 
them zgjedhësve të mi që, me një projekt të palexuar, vajta e pranova në parim. Po kështu 
besoj se ka shumë kolegë të tjerë që e kanë këtë vështirësi, aq më tepër pamundësia edhe 
për konsultime me specialistë, sepse deputeti nuk është e thënë që i di të gjitha vetë. Përpara 
se të vijë të japë mendime këtu në Kuvend, deputeti ka nevojë të konsultohet edhe me 
zgjedhës, edhe me specialistë, që me të vërtetë të japë ndihmesën e tij. Po t’i kalojmë gjërat 
kështu, vetëm me një të ngritur të dorës, me një aprovim, do të ndodhemi para vështirësive të 
tjera. Prandaj unë kam këtë kërkesë, në emër edhe të kolegëve të mi të opozitës, që duhet 
patjetër një kohë e nevojshme të paktën prej 10 ditësh, që të studiohet projekti, të mendohet, 
të organizohet një debat i përgjithshëm, ku të vijmë të themi pikëpamjet dhe nga rezultatet e 
këtij debati të gjykojmë pastaj si do të procedojmë më tej.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Atëherë ka dy propozime. Mendoj të lëmë një orë në dispozicion për të 

arritur në konsensus. Në orën 12.30 ju ftoj për të ardhur prapë në sallë. Ju lutem të jemi 
korrektë në zbatimin e orarit.  

 
* * * 

 
Kastriot Islami - Të na falin shokët që e zgjatëm pushimin për gjysmë ore, megjithëse 

ramë dakord me konsensus për këtë shtyrje.  
Na ka ardhur lista me tre diskutantë, lidhur me diskutimin që bëmë për të gjetur një 

zgjidhje me marrëveshje.  



Fjalën e ka Hysen Godole, deputet i Gramshit. Do të dëshiroja që diskutimet të orientohen 
drejt konsensusit.  

Hysen Godole -Të nderuar deputetë,  
Miratimi i  Projektkushtetutës dhe funksionimi normal i shtetit janë fryti më i rëndësishëm 

që pret sot populli nga përfaqësuesit e tij të mbledhur në këtë Kuvend. Njëherësh kjo do të 
jetë dhe arritja më produktive e këtij Kuvendi, me rëndësi për të ardhmen, por edhe për 
stabilizimin sa më parë të gjendjes aktuale.  

Në takime me specialistë, kuadro e zgjedhës të ndryshëm në rreth vlerësohet mundi, 
djersa, puna e komisionit të posaçëm të ngarkuar për të na dhënë në këtë Kuvend projektin e 
Kushtetutës për miratim. Ky projekt, i paraqitur me dinjitet, është mendimi se qëndron midis 
shoqeve të saj më klasike të demokracisë në Europë dhe në botë.  

Duke ju ftuar, shokë deputetë, jam për ta miratuar atë në parim, ndërsa kur ta miratojmë 
nen për nen, po u pa e arsyeshme, për të qenë dhe sa më të ndërgjegjshëm të gjithë shokët 
deputetë, se juristë të tërë nuk jemi, dhe kjo s’mund të bëhet me një e dy e pesë fjalë që 
mund të themi sot dhe nesër, le të paraprihet ajo nga punimet qoftë edhe të një konference 
shkencore.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami  - Fjalën e ka Lufter Xhuveli, deputet i Tiranës.  
Lufter Xhuveli - I nderuar Kryetar,  
Më lejoni që përpara se të shpreh disa mendime për Projektkushtetutën që kemi në 

diskutim, juve dhe zëvendësve të sapozgjedhur në Kryesi, meqenëse po e marr fjalën për 
herë të parë, t’ju uroj për besimin që morët nga ky Kuvend, për një punë të mbarë në 
drejtimin e tij me urtësi, drejtësi e me rrugë demokratike.  

Të nderuar deputetë,  
U bënë më shumë se katër muaj që po diskutohet për Kushtetutën e re, dokumentin ku 

do të bazohet e rregullohet në drejtimet më themelore e gjithë jeta jonë politike, ekonomike e 
shoqërore e vendit, dhe tani komisioni i përgatitjes së saj, i cili mendoj se e ka kryer mirë 
punën e tij, na ka dhënë në dorë një projekt të përmirësuar më tej.  

Projekti i paraqitur merr përsipër përmirësime e ndryshime themelore në krahasim me 
Kushtetutën ekzistuese, ndryshime të atilla që e sjellin atë në nivelin e kushtetutave me të 
përparuara të shteteve me të vërtetë demokratike.  

Çështje të tilla kardinale si vendosja e shtetit juridik, zgjerimi e plotësimi i të drejtave 
themelore të individit, pranimi i pronësisë shumëformëshe, demokratizimi i plotë i 
marrëdhënieve politike e ekonomike me jashtë, krijimi i vendit të Kryetarit të Shtetit ose të 
Presidentit, lejimi i pluralizmit politik, i veprimtarive fetare dhe përmirësime të tjera i japin një 
frymëmarrje të gjerë gjithë jetës e veprimtarisë individuale e kolektive, si edhe asaj politike, 
shoqërore e ekonomike, të marrëdhënieve me jashtë etj. Natyrisht, kemi të bëjmë me një 
moment të rëndësishëm, me një barrë të rëndë për shpatullat e njoma të Kuvendit tonë të ri.  

Sidoqoftë, kjo përgjegjësi është një barrë që populli na e ka ngarkuar dhe në duhet ta 
mbajmë. Varet nga ne si do ta justifikojmë atë.  

Për të bërë një gjykim të drejtë dhe për të marrë një vendim sa më të arrirë mendoj se 
është e domosdoshme që këtë diskutim ta vendosim në sfondin e situatës aktuale politike, 
ekonomike e psikologjike që ekziston dhe bashkë me të të gjykojmë edhe për alternativat që 
ajo na shtron. Këtu nuk mund të lëmë pa pasur parasysh edhe përvojën e pasur që na ofron 
demokracia botërore, si dhe faktin që jo vetëm nuk ka projekte, por as Kushtetuta në fuqi, që 
të mos jenë të kritikueshme apo që shtetasit e tyre të mos kenë pretendime për to. Të gjithë e 
njohim dhe po e jetojmë gjendjen politike të tensionuar, gjendjen ekonomike të katandisur në 
pikë të hallit, gjendjen psikologjike të zotëruar nga ndjenja e pasigurisë dhe e ankthit. Të 
gjithë e dimë që kupa e durimit të popullit po mbushet në këtë gjendje të pezullt, ku ligje ka e 
ligje s’ka, por edhe ato që kemi nuk veprojnë, ku shumë ligje janë zhvlerësuar, ku shumë 
organizma e drejtues e quajnë veten të përkohshëm e ndjehen të pafuqishëm për të vepruar 
etj.  

Populli që na ka zgjedhur i ka sytë nga kjo sallë, nga ky Kuvend dhe pret fjalën tonë, 
vendimin tonë. Fjala jonë, qëndrimet tona lypset të pasqyrojnë sa më denjësisht aspiratat, 
mençurinë, drejtësinë dhe urtësinë e popullit që përfaqësojmë. Ç’dëshiron ai? Kthimin në 
gjendjen normale, pragjet e së cilës ka kohë që janë kapërcyer; dhënien rrugë sa më shpejt 
që të jetë e mundur pikërisht të atyre çështjeve që ne sapo i vendosëm në rendin e ditës.  

Cilat janë zgjidhjet apo alternativat që na qëndrojnë përpara në mënyrë të 
pashmangshme?  



Alternativa e parë: diskutimi në përgjithësi dhe pastaj radhazi nen për nen i projektit të 
paraqitur. Po qe se do të kishim pasur më shumë kohë në dispozicion për ta studiuar këtë 
projekt, si dhe të ishim në gjendje të vinim në mënyrë me të plotë ato lidhje apo raporte që 
krijohen midis legjislacionit tonë ekzistues, karakteristikave, veçorive, traditave dhe 
ngarkesave historike të vendit e të popullit tonë, nga njëra anë, dhe legjislacionit e përvojës 
së shteteve të tjera demokratike të shprehura në kushtetutat e tyre, nga ana tjetër, unë them 
me bindje se kjo do të ishte alternativa më e mirë.  Por ky lloj diskutimi kam frikë se do të 
zgjaste shumë, aq sa do të ishte i papranueshëm nga zgjedhësit tanë, dhe jo vetëm kaq, po 
do të ishte e vështirë të vinim tamam pikat mbi “i” për çdo nen.  

Alternativa e dytë: të diskutojmë në përgjithësi për frymën e Kushtetutës, për përcaktimet 
themelore të saj, të bëjmë ato përmirësime të mundshme tani për tani dhe ta miratojmë atë si 
një kushtetutë provizore, bie fjala, deri në fund të këtij viti. Kjo do të na lejonte t’i hapnim rrugë 
zgjedhjes së Presidentit, formimit të Qeverisë etj., pra të kompletonim aparatin tonë shtetëror 
ligjvënës e atë ekzekutiv, të zhbllokonim gjendjen e paralizuar që po kalojmë, t’i hapnim rrugë 
rimëkëmbjes së vendit. Ndërkaq do të kemi kohë të mjaftueshme për të punuar e lëmuar deri 
në fund kushtetutën provizore dhe ta diskutojmë e miratojmë atë përfundimisht pas 7-8 
muajsh apo kur të vendoset.  

Alternativa e tretë: të bllokohet diskutimi i këtij projekti për një kohë të pacaktuar dhe të 
fillojë në një sesion tjetër të këtij Kuvendi. Kjo do të linte në fuqi Kushtetutën e vjetër, me 
gjithë pasojat tashmë të njohura, të padëshiruara e të papranueshme që rrjedhin prej saj. Për 
mua kjo alternativë është e papërshtatshme.  

Do të ftoja kolegët e mi deputetë që, për rrethanat në të cilat jemi aktualisht, të zgjedhim 
alternativën e dytë, domethënë diskutimin në përgjithësi të projektit të paraqitur, përmirësimin, 
aq sa të mundemi, të atyre çështjeve themelore që i hapin rrugë kalimit në gjendjen normale 
të vendit, miratimin e projektit të paraqitur me këto ndryshime që mund t’i bëhen, si një 
Kushtetutë provizore dhe të vendosim, gjithashtu, që Kushtetutën ta miratojmë përfundimisht 
pasi ta kemi studiuar më mirë, krahasuar me kushtetuta të tjera, pasi të kenë precipituar 
mendimet, pra ta lëmë në një sesion tjetër, ndoshta në fund të vitit.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Gramoz Pashko i rrethit të Vlorës.  
Gramoz Pashko - I nderuar zoti Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Problemi i Kushtetutës, do të thosha, është problemi më jetik që po diskutojmë. Është 

jetik për fatet e vendit, është jetik për të sotmen, por edhe për të ardhmen. Ka kushtetuta që 
mbahen prej 200-300 vjetësh. Këtu nuk është fjala për të rregulluar amendamente të veçanta, 
për të rregulluar akte të veçanta, të cilat mund të bëhen. Thjesht këtu është fjala për të krijuar 
themelin e një shteti të ri pluralist, i cili do ta çojë vendin tonë atje ku po shkon, drejt botës së 
qytetëruar. Për këtë gjë desha të them se miratimi që do të bëjmë sot a kur do ta bëjmë, flas 
për të gjithë këtu, mund të kalojë edhe fare thjesht: ka një shumicë në Parlament, e cila mund 
ta mbyllë seancën që tani. Por mua më duket se është shumë i rëndësishëm konsensusi. Ky 
konsensus, domethënë edhe pozicioni i opozitës, përkrahja e saj për atë vendim që do të 
marrim, është i domosdoshëm, për arsye se kjo do t’i jepte kredibilitet këtij parlamenti në sytë 
e botës,  por edhe në sytë e atij elektorati që kemi jashtë.  

Sot, të themi të vërtetën, jemi të gjithë me koka të nxehta, jemi me kokat e një realiteti që, 
siç e dimë të gjithë, ka hyrë në një impas ekonomik, social, politik. Kalojmë nga një periudhe 
40-vjeçare monopartizimi, në një shoqëri pluraliste dhe ende në mendjen tonë nuk ka hyrë, 
nuk është vendosur siç duhet edukata pluraliste. Kjo gjë që ndodhet në mendjen tonë, për fat 
të keq, me ç’kam mundur unë të shikoj në atë kohë që kam pasur, është regjistruar edhe në  
Projektkushtetutë. Pra, duke miratuar  Projektkushtetutën ashtu siç është paraqitur, mbase do 
të bëjmë një gabim të madh, mendjen e sotme do t’ia japim një periudhe të ardhshme. Do të 
detyrohemi pas pak vjetësh të bëjmë një kushtetutë të re, pas disa vjetësh përsëri një 
kushtetutë të re dhe kështu do të hyjmë vazhdimisht në qorrsokak. Atëherë, për të ardhur 
konkretisht te problemi, cili do të ishte sugjerimi im? 

Desha të përmend një shembull, një eksperiencë të pakëndshme që na lindi dje. 
Miratuam në parim një projektrregullore. E miratuam me nxitim dhe ngelëm te një pikë, e cila 
krijoi një shije të pakëndshme te pika 7. Kjo për hir të miratimit në parim. Erdhi puna për të 
zgjedhur Kryetarin e Kryesisë. Nuk i prishte punë kërkujt në qoftë se ai zgjidhej me votë të 
fshehtë. Megjithatë, kjo nuk u bë vetëm për një arsye forme: sepse kishim miratuar në parim 
diçka. Mos do të bëjmë të njëjtin gabim sot, duke miratuar në parim Kushtetutën? Nesër 
pasnesër do të na lindin probleme të mëdha për jetën ekonomike, për jetën sociale dhe atë 



politike të vendit. Pra, dua t’ju bëj të vetëdijshëm se ka shumë gjëra, me një shikim zogu, si të 
thuash, që unë i bëra në këto pak ditë kësaj Kushtetute, të cilat do të krijojnë impase edhe 
për periudhën e afërt të kohës, do të thosha, për shembull, për rendin ekonomik. Edhe 
reforma të cilën po bën Qeveria, me atë Projektkushtetutë, për këtë vit mund të ketë shumë 
probleme. 

Prandaj do të sugjeroja që të mos ta mbyllim seancën e Kuvendit me një miratim të 
thjeshtë, por ta mbajmë të hapur disa ditë, do të thosha 10 ditë, sipas një sugjerimi mjaft 
racional, që është kohë e mjaftueshme për ta parë. Të ndalen të dy grupet parlamentare, të 
diskutojmë e të kombinojmë herë pas here, të arrijmë te konsensusi, që na duhet kaq shumë, 
dhe pastaj të shikojmë çfarë do të miratojmë dhe si do ta miratojmë. Kjo është e nevojshme 
për të arritur e për të fituar atë kredibilitet aq të domosdoshëm, i cili do të mund të bëjë që 
edhe për periudhën e ardhshme, 6-7 muaj apo një vit, kur të hartohet Kushtetuta definitive, të 
mos kemi pengesa.  

Mundet të ketë dhe një alternativë të dytë: të krijojmë një komision, i cili në një periudhë 
kohe dhjetëditëshe të mbledhë vërejtjet e mundshme për atë projekt që është dhe të arrijmë 
pas 10 ditësh të diskutojmë edhe një herë për këtë çështje.  

Këto do të ishin dy sugjerimet që kisha unë. Ju vendosni si të doni.  
Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka Agaçe Bregu, deputet i rrethit të Vlorës.  Ju lutem, jini 

racionalë në drejtim të konsensusit!  
Agaçe Bregu - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Kemi ardhur këtu në mbledhje të Kuvendit Popullor për të plotësuar aspiratat e dëshirat e 

popullit që përfaqësojmë. Gjithë vendi ynë po përjeton sot nevojën e vendosjes sa më parë të 
rendit kushtetues, nevojën e zgjedhjes së Presidentit e të Qeverisë, të hapjes së rrugës 
ligjore për llojshmërinë e pronave, të legjislacionit që legjitimon ndihmat e kreditë, ndërmarrjet 
e përbashkëta, për një frymëmarrje më të gjerë të ekonomisë, në interes të zhvillimit të saj, 
në interes të përmirësimit të gjendjes në një kohë sa më të shkurtër.  

Jemi të gjithë dëshmitarë që në vendin tonë votuan mbi 95% e zgjedhësve dhe kjo të 
tërëve na gëzon, por njëkohësisht na vë edhe përpara detyrimeve të mëdha dhe shpreh atë 
që këta votues kërkojnë të vendoset menjëherë shteti, ligji, rregulli, jeta normale në vendin 
tonë, që, siç e dimë, tani është me probleme shumë të mëdha, ka shumë tension, kërkesa, 
shkrehje të punës, greva e deri ngjarje të padëshiruara, që po paguhen edhe me jetën e 
njerëzve. Këto kërkojnë që sa më parë të vendoset ligji. Prandaj unë jam dakord me 
propozimin që u bë nga deputetët e OMONIA-s dhe nga deputeti Ismail Lleshi, për ta miratuar 
Kushtetutën në parim dhe brenda vitit të bëhet miratimi përfundimtar i saj.  

Unë u bëj thirrje të gjithë deputetëve që ta miratojmë, sepse këtë veprim e kërkon 
urgjentisht populli, e kërkon nevoja aktuale e rimëkëmbjes së ekonomisë, e stabilitetit politik 
të vendit.  

Pak më parë morëm një vendim të përbashkët me konsensus për ngjarjet e hidhura në 
Shkodër dhe kjo u bë me ndërhyrjen e zgjuar të deputetit Sali Berisha. Ky vendim ishte i 
domosdoshëm dhe natyrisht ndihmoi punën tonë e përmirësoi edhe klimën e mbledhjes së 
Kuvendit Popullor. Edhe propozimi i bërë nga deputetët e OMONIA-s dhe disa deputetë që 
diskutuan këtu, do të gjejë miratim dhe përshëndetje të ngrohtë nga tërë populli ynë, sepse 
është një shërbim i madh, me vlera kombëtare.  

Falemnderit!  
Ismail Lleshi - Në qoftë se më lejoni, në vijim të diskutimit tim dhe të kërkesës suaj për 

konsensus, të bëj një shtesë.   
Së pari, dua të them se jam në vazhdim të idesë së diskutimit në përgjithësi të 

Kushtetutës dhe parashtrimin për një miratim në parim të saj e kam parasysh pas këtij 
diskutimi në përgjithësi.  

Me kohën që ka kaluar për njohjen publike të  Projektkushtetutës, ku kanë marrë pjesë 
specialistë të ndryshëm, është tërhequr mendimi i institucioneve dhe njerëzve të ndryshëm, 
është diskutuar disa herë nga një  komision ligjor i Kuvendit të mëparshëm, mendoj se të 
panjohur me këtë projekt nuk jemi. Natyrisht shkalla e njohjes, me natyrën e formimit juridik 
dhe me kërkesat e njërit apo të tjetrit, është e ndryshme. Ashtu sikurse edhe vetë nuk do të 
pretendoja që ta njoh në të gjitha hollësitë dhe të kem atë mendim, sikurse e shpreha edhe 
në diskutimin tim, që nuk ka nevojë për ndonjë korrigjim, shtesë dhe diskutim të veçantë, 
ashtu kam edhe mendimin që një diskutim është i nevojshëm. Veçse do të thoja se, në qoftë 
se do të biem dakord që diskutimi i nevojshëm të jetë në përgjithësi, të përqendrohemi në 



momentet themelore, kryesore, që çojnë drejt diskutimit dhe miratimit të një Projektkushtetute 
provizore, duke e lënë të hapur çështjen e diskutimit dhe miratimit nen për nen të saj për një 
periudhë të mëvonshme.  

Mundet që këtë ide të miratimit në përgjithësi, pas një diskutimi në parim, ta realizojmë në 
një kohë që të jetë e nevojshme për t’u konsultuar brendapërbrenda grupeve parlamentare 
ose me specialistë të veçantë. Madje mundet të jetë e nevojshme për t’u konsultuar dhe për 
të pasur shkëmbim mendimesh edhe midis grupeve.  

Mendimin e kam që këtë çështje ta zgjidhim, siç e kemi të gjithë shqetësimin që është 
çështja themelore, është akti kushtetues, me përgjegjësinë e madhe ndaj saj. Do të ritheksoja 
që faktorët e brendshëm që përmenda në diskutimin tim, me të cilët, siç dëgjova, janë të një 
mendimi edhe shumë diskutantë, sidomos ata të organizimit të jetës shtetërore, janë të tillë 
që na imponojnë një nevojë imediate të kapërcimit të problemit. Në këtë kuptim mundet që 
diskutimet e përgjithshme t’i kishim të orientuara pikërisht në ato fusha, ku edhe zgjidhjet i 
duan të shpejta. Prandaj, duke reflektuar ndaj atij propozimi, mund të sugjeroja si një zgjidhje 
një kohë prej 2-3 ditësh, që të mos ishte një pushim i Kuvendit tonë, por një angazhim në ato 
grupe të veçanta, sikurse e parashtrova, për diskutimin e kësaj çështjeje, për të mundur të 
arrijmë pas 2-3 ditësh në një konkluzion për diskutimin e përgjithshëm dhe miratimin e saj si 
projekt.  

Kjo nuk na mbyll rrugën për diskutime më parë edhe të neneve të veçanta të saj. 
Domethënë, në qoftë se do të miratojmë një kushtetutë provizore, atëherë për çdo hap 
legjislativ, për çdo projektligj që do t’i paraqitet Kuvendit, në qoftë se do të kishim shqetësime 
për bazueshmërinë kushtetuese të tyre, madje nëse do të kishim shqetësime në vetë nenin 
kushtetues ku realizohet kjo bazueshmëri, është apo nuk është i qëndrueshëm, mund ta 
fillonim diskutimin me këtë nen. Kjo do të mund të na kapërcente të gjitha ato vështirësi që 
sot, me përfytyrimin që kemi, na duken të pakapërcyeshme.  

Ritheksoj edhe një herë se e quaj të nevojshme që me diskutimin e hollësishëm të 
Projektkushtetutës të fillojmë pas parapërgatitjes së një materiali të hollësishëm, të një 
komisioni juridik ose të veçantë, me pjesëmarrjen e specialistëve të ndryshëm.  

Koha që propozoj prej dy-tri ditësh, duke patur parasysh që projekti është botuar kohë më 
parë, është shpërndarë, si dhe kërkesën për t’u përqendruar në disa momente themelore, do 
të ishte e mjaftueshme për të përballuar një diskutim të përgjithshëm, për të kaluar pastaj në 
miratimin në përgjithësi të këtij dokumenti që na është parashtruar.  

Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Halil Hasko i rrethit të Vlorës.  
Halil Hasko - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Miratimin e Kushtetutës në parim, sipas propozimit të kolegëve Jani Jani të OMONIA-s 

dhe Ismail Lleshi të Partisë së Punës, na e sugjeron futja sa më parë në rrugën e kapërcimit 
të vështirësive në të cilat ndodhemi, vendosja e një rendi kushtetues të brendshëm e në 
veçanti në marrëdhëniet me botën. Miratimi në parim mendoj se i shërben edhe cilësisë dhe 
thellësisë së gjykimit për ligjin themelor të shtetit.  

Ne jemi pa eksperiencën e duhur në rrugën e re kushtetuese që po futemi, ndaj kemi 
nevojë për një kohë të verifikimit në praktikë të neneve që do të rregullojnë jetën tonë 
kushtetuese, aq më tepër sot që gjërat lëvizin me shpejtësi. Kështu që diskutimi në komisione 
apo forma të tjera, e parë në përmbajtje, bashkë me analogjitë dhe eksperiencën kushtetuese 
të vendeve, ku jemi mbështetur në hartimin e kësaj Projektkushtetute, do të kenë brenda 
edhe refleksionet e jetës sonë. Me sa di, edhe vende të tjera kanë kaluar përmes praktikave 
të tilla. Rumunët, për shembull, e miratuan Kushtetutën në parim, pastaj lanë kohë për të 
punuar mbi të dhe morën edhe ekspertë nga OKB-ja. Në këtë rrugë, mandati përfundimtar që 
do t’i jepnim Kushtetutës ne si deputetë do të ishte më i besueshëm dhe më koherent. Edhe 
10, 20 apo 30 ditë, pa një përvojë tonën nga libri i jetës së këtyre neneve, përsëri do të kishte 
brenda subjektivizëm. Kjo kohë do të na shërbente që edhe ne vetë të filtrohemi më mirë nga 
kompleksiteti i paragjykimeve, por edhe për një këshillim më të mirë me popullin, me 
specialistët, siç propozoi këtu deputeti Baleta.  

Meqenëse Kushtetuta që hartojmë sot mbështetet dhe ka mundësi të sintetizojë tërë 
eksperiencën më të mirë, plus praktikën që do të fitojmë vetë në zbatim, ka mundësi që të 
prezantohet edhe në botë si një nga kushtetutat më të përparuara, sepse hartohet pikërisht 
në këtë kohë të re.  

Unë mbështes mendimin e deputetit Ismail Lleshi. Mundet të lëmë dy ditë punë intensive 
konsultimesh dhe pastaj të kthehemi në miratimin në parim të Kushtetutës. Ndryshe çështjen 



do ta bllokonim dhe kjo nuk do t’i shërbente as cilësisë, thellësisë dhe gjerësisë së vetë 
Kushtetutës.  

Genc Ruli - Nuk kam për të diskutuar, por më duket se deputeti parafolës nuk e kishte të 
saktë referimin për miratimin në parim të Kushtetutës nga Republika e Rumanisë. Nuk është 
e vërtetë. Ajo më duket se ka miratuar vetëm disa teza të një diskutimi të Kushtetutës.  

Halil Hasko - Çështja është të punojmë. Qofshin teza apo diçka tjetër, ata e kanë gjetur 
rrugën dhe këto vështirësi që kemi ne, ata i kapërcyen.  

Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Dritëro Agolli i rrethit të Korçës.  
Dritëro Agolli - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Mendoj se Projektkushtetuta është një dokument bashkëkohor, që do të luajë rol të madh 

në forcimin e shtetit juridik. Ky ligj themelor nuk mbetet pas nga shumë kushtetuta të vendeve 
të qytetëruara të Europës. Ajo në përgjithësi është zhveshur dhe pastruar nga ideologjizmat 
tendencioze, nga politizmat dhe didaktizmat frazeologjike që mbushnin Kushtetutën 
paraardhëse. Në krahasim me atë Kushtetutë, që nuk ishte kushtetutë, por një kanun 
dogmash, në të tri pjesët janë bërë ndryshime themelore, veçanërisht në kapitullin e të 
drejtave dhe detyrave të njeriut, duke përfshirë të drejtën e punës, të emigracionit, të grevës, 
të punës private, të drejtën e autorit, të lëvizjes brenda territorit të vendit dhe jashtë, të drejtën 
e fjalës, të lirisë së mendimit, të bashkimit në parti dhe në organizata të ndryshme. Kështu që, 
me gjithë të metat që ka, është një kushtetutë mjaft e përparuar, ku asnjë njeri nuk mund të 
akuzohet, të arrestohet apo të dënohet pa vendim të organeve kompetente. Po kështu, 
sanksionohet me ligj e drejta e mbrojtjes vetjake etj. Të gjitha këto e ruajnë dhe e forcojnë 
rendin tonë juridik. Gjithashtu, mbrohet me ligj e drejta e jetës dhe askujt nuk mund t’i hiqet 
ajo në mënyrë arbitrare.  

Kur të mbështetemi në këtë nyjë të Kushtetutës dhe kur ta zbatojmë me rreptësi atë, nuk 
do të kemi ngjarje tragjike dhe pasoja të turpshme si ato të Shkodrës, me vrasjen arbitrare 
dhe njerëzore të katër të rinjve dhe plagosjen e dhjetëra djemve dhe vajzave tona, masakër 
që fyen qytetërimin dhe demokracinë, fyen traditat tona kombëtare dhe kulturën shqiptare. 
Ngjarja e Shkodrës nuk është e vogël. Ajo tregon se sa e vështirë është demokracia dhe sa e 
vështirë është të zbatohet Kushtetuta.  

Kushtetuta e re, duke u bërë pronë e të gjithëve, do të luajë rol të rëndësishëm në jetën e 
vendit dhe të popullit; do të detyrojë cilindo për ta zbatuar atë. Gjithashtu, është edhe një mjet 
që luan rol të rëndësishëm në bashkimin tonë kombëtar. Me këtë Kushtetutë hidhet një hap i 
rëndësishëm në forcimin e shtetit juridik.  

Në miratimin e këtij dokumenti, mendoj unë, nuk duhet të ndahemi, të përçahemi, pasi 
edhe populli nuk e kërkon dhe nuk e dëshiron këtë  përçarje. Të tregohemi më të qytetëruar, 
të largohemi të dy palët nga dogmat kokëforta, se këto na kanë sjellë shumë tragjedi.  

Ta pranojmë propozimin e deputetëve të Partisë Demokratike për ta shtyrë një javë këtë 
miratim. Pse të polarizohemi gjithmonë në dy pole, veçanërisht për këtë dokument kaq të 
rëndësishëm që kërkon një unitet?  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Pjetër Dema i rrethit të Pukës.  
Pjetër Dema - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Po bëhet gati një vit që përjetojmë një krizë ekonomike e politike, e cila sa vjen e thellohet 

hap pas hapi, duke u shoqëruar me ngjarje nga më të rëndat. Pothuajse s’ka mbetur qelizë e 
ekonomisë pa u prekur nga kjo. Në pjesë të ndryshme të vendit pengohet lëvizja e trenave 
dhe e kamionëve, thyhen apo digjen, bllokohet lëvizja e mallrave ushqimore të popullatës, 
dëmtohen të mbjellat e bagëtia dhe ligjit s’po i del kush për zot.  

Duke pretenduar se kemi përpara një Kuvend pluralist, që e zgjodhi populli ashtu si deshi, 
ai tashmë do të japë zgjidhjet që i nevojiten popullit. Nuk kam ndërmend të bëj inventarin e 
incidenteve të ndryshme për t’iu përgjigjur palës tjetër, deputetët e së cilës filluan t’i rendisin 
në diskutimet e tyre dje dhe sot. Në të vërtetë ka mjaft dukuri të tilla të shëmtuara, që nuk na 
nderojnë si shqiptarë, si vëllezër me njëri-tjetrin. Po desha të shtroj pyetjen: A do të jemi në 
gjendje si Kuvend për të hedhur urgjentisht hapat e parë, që të parandalojmë me çdo kusht 
thellimin e mëtejshëm të së keqes së madhe që po na kanoset? Populli e pret këtë. E mbi 
këtë bazë mendoj se s’mund të vazhdohet më gjatë me Këshill Presidencial e me Qeveri të 
Përkohshme. Shteti s’mund të lihet të bëhet pre e ambicieve, synimeve politike që mund të 
kenë grupe, krerë apo individë të ndryshëm.  



Përfundimisht mendoj të vazhdojmë punën që u përcaktua në rendin e ditës, duke marrë 
vendimet përkatëse për miratimin në parim të  Projekt-kushtetutës.  

Kastriot Islami  - Fjalën e ka deputeti Sali Berisha i zonës së Kavajës.  
Sali Berisha - I nderuar Kryetar,  
Kushtetuta për forcat laike është një dokument i shenjtë, mbi të cilin betohen ligjvënësit, 

ushtarakët, presidentët, është ligji themelor që garanton të drejtat dhe liritë e individit.  
Dëgjova me vëmendje ndërhyrjet e mënçura dhe preokupimet serioze të kolegëve të mi 

deputetë në këtë seancë dhe nuk kam vërejtje. Por edhe unë paraqes kërkesën dhe u lutem 
atyre që të na japin mundësi njohjeje me këtë dokument, i cili për mendimin tim i përket jo 
vetëm dhjetëvjeçarit, por edhe shekujve të ardhshëm. Prandaj do të doja që të paktën për një 
afat dhjetëditor të na vihej në dispozicion, në mënyrë që të mund ta studionim më me hollësi. 
Nga ana tjetër, në këtë kohë kam dëshirë që ky dokument të konsultohet edhe me forcat e 
tjera politike, të cilat janë pjesë e pandarë e jetës politike shqiptare, por për një arsye apo për 
një tjetër nuk arritën të përfaqësohen në këtë Kuvend. Pra, shkurt kërkesa ime është thjesht 
për njohjen dhe për të respektuar pak më shumë forcat e reja politike që janë krijuar.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Bashkim Kopliku i rrethit të Durrësit.  
Bashkim Kopliku - Jam dakord me propozimin e zotit Abdi Baleta që grupi i PD-së nuk e 

njeh projektin e Kushtetutës. Në këto kushte del e domosdoshme të shtyhen punimet e 
Kuvendit Popullor, për t’i dhënë kohën e domosdoshme grupit të opozitës që të marrë pjesë 
jo në një aprovim formal të Kushtetutës, por në një aprovim qenësor.  

Nuk jam dakord me ndonjë parafolës se Kushtetuta e një vendi është objekt pune vetëm i 
juristëve, sado mirë ta kenë punuar dhe sado të aftë të jenë ata. Përkundrazi, juristët janë 
shprehësit në gjuhën e zanatit të saj, të kushtetutës juridike pra, por jo ideatorë të saj. Ideatori 
i saj është populli. Shprehës të mendimit dhe të unitetit të tij jemi ne që jemi zgjedhur prej tij e 
jo sekretarët teknikë, që janë juristët, pa dashur t’i fyej, megjithë respektin e madh që kam për 
ta. Jam dakord që Kushtetuta është urgjente. Por sa urgjente? Ne kemi funksionuar si shtet, 
megjithëse kemi nxjerrë sa e sa ligje në kundërshtim me Kushtetutën e vjetër. Mendoj se 
Presidenti, Këshilli Presidencial, Qeveria e Përkohshme etj. të mbeten përkohësisht në fuqi, 
edhe për ca kohë, me një punë intensive, mjaftojnë dy-tre muaj maksimumi. Çfarë janë 2-3 
muaj në krahasim me dhjetëra muaj që këto organe detyrohen të veprojnë për të mirën e 
popullit në kundërshtim formal me Kushtetutën e vjetër? Por, ama, e përsëris, në përputhje 
me dëshirat e popullit. Pra, mendoj që më mirë të punohet me ligje provizore, me organe 
provizore, se sa me Kushtetutë provizore. Kjo s’do të thotë se nuk do të punohet për 
stabilizimin e jetës politike, ekonomike të vendit, siç po punojmë dhe sot që jemi mbledhur 
dhe s’kemi kushtetutë. Megjithatë, nuk pretendoj, nuk besoj në asnjë mënyrë që deputetët, 
qofshin të Partisë Demokratike, qofshin të Partisë së Punës, nuk kanë asnjë qëllim të 
përbashkët: mirëqenien e popullit. Dhe them se po punojnë për këtë.  

Në këto kushte një gjë është e qartë: S’ka se si të zgjidhet me votim kërkesa që ne të 
aprovojmë diçka që ne nuk e njohim. Këtij i thonë diktat, në kuptimin që me shumicë votash 
të bëhemi pjesëmarrës formal në një aprovim të diçkaje që nuk e njohim. Dhe ju kujtoj, të 
nderuar deputetë, se rreth 40 % e popullit shqiptar janë votues të opozitës. Nuk besoj se 
kolegët tanë të Partisë Demokratike do të ishin dakord të votonin për një aprovim formal. 

Pra, ju ftoj të biem dakord për një ndërprerje së paku një javë të punimeve, si tha shoku 
Dritëro Agolli, dhe pas një jave t’i nënshtrohemi një diskutimi nen për nen të Kushtetutës. Dhe 
besoj që, po të jemi mirë me shëndet, do të punojmë edhe paradite, edhe mbasditë dhe 
ndoshta e mbarojmë këtë punë për një muaj apo për dy jave a një javë. Pse të trëmbemi? 
Them se do të biem dakord të dyja palët.  

Me punën tonë të përbashkët do të kemi në dorë një kushtetutë dinjitoze, së cilës do t’i 
nënshtrohet pastaj çdo gjë. Ligji do të jetë ligj.  

Falenderoj!  
Kastriot Islami - Një sqarim: votimi s’është diktat, por element demokracie.  
Bashkim Kopliku - Ky s’është sqarim, por kundërvënie. Mund t’ju përgjigjem?  
Kastriot Islami - Jo, nuk është kundërvënie.  
Bashkim Kopliku - Më fal, unë kështu e kuptoj. Mund t’ju përgjigjem?  
Kastriot Islami - Nuk ka nevojë.  
Bashkim Kopliku - Këtë përgjigje desha unë.  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Agustin Shqalësi, i rrethit të Shkodrës.  
Agustin Shqalësi - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar zotërinj deputetë,  



Siç shikohet qartë nga diskutimet, opozita nuk është e përgatitur për diskutimin e projektit 
të Kushtetutës. Kështu atë e përjashton plotësisht nga dhënia e mendimit për të. Në qoftë se 
Kushtetuta do të jetë me jetë të gjatë, në qoftë se vendimi që do të marrim këtu do të jetë me 
të vërtetë historik, duhet të merret patjetër parasysh edhe mendimi i opozitës, i cili përfaqëson 
mendimin e 40 % të elektoratit shqiptar. Projekti i paraqitur është monist dhe si i tillë vlen për 
diskutim para së gjithash për opozitën, se vetëm kjo mund të ketë mendime të kundërta.  

Mendoj se është më mirë të marrim një vendim të saktë pas dhjetë ditësh, sesa një 
vendim të dyshimtë, mbase të gabuar dhe me pasoja për një kohë më të gjatë, vetëm e 
vetëm për hir të kohës. Mos vallë për hir të një kohe prej 10 ditësh apo më shumë, të vëmë 
në rrezik një kohë shumë më të gjatë?  

Ne mendojme se me miratimin në parim të një projekti të pastudiuar nga ne i shtohen 
vështirësitë atdheut dhe ato nuk zgjidhen.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami  - Fjalën e ka deputeti Agim Mero i rrethit të Krujës.  
Agim Mero -I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Çdo gjë ndoshta do të na e falte populli, por ai nuk do të na e falte kurrë, në qoftë se ne 

do të nxitoheshim në diskutimin dhe në vendimet që mund të merrnim për Kushtetutën.  
U tha që me Kushtetutën ne vendosim themelet e shtetit tonë juridik. Unë do të thosha që 

me Kushtetutën ne do të vendosnim themelin e themeleve të shtetit tonë juridik.  
Sot për sot unë mendoj se nuk jemi në gjendje të diskutojmë për këtë Kushtetutë, me atë 

seriozitet që e kërkon ky dokument madhor i popullit dhe shtetit tonë. Prandaj bashkohem me 
propozimet që u bënë këtu, që të na lihet koha e domosdoshme për të ardhur në mënyrë 
serioze, me mendime, gjykime e me urtësinë e popullit që na ka dërguar në këtë kuvend të 
madh. Bashkohem me propozimin e deputetit Dritëro Agolli që kjo kohë mund të jetë e 
mjaftueshme një javë. Por kjo sigurisht të mos jetë kohë pushimi për ne, po kohë e një pune 
për diskutimin e Kushtetutës.  

Disa deputetë e çuan ndofta në ekstrem mendimin që nuk e kemi lexuar fare 
Projektkushtetutën ose e kemi lexuar vetëm një herë. Ndofta mund të jetë dhe ashtu për ata 
individë, por unë mendoj që ne e kemi lexuar, por e kemi lexuar si qytetarë të zakonshëm. Ne 
duhet të vijmë këtu e të diskutojmë për të si deputetë, si përfaqësues të popullit dhe jo thjesht 
si qytetarë.  

Unë konkretisht si deputet e kam marrë Kushtetutën ditën e premte në darkë. Sigurisht e 
lexova, për kuriozitet edhe me thellë, por nuk mund të them se mund të jap sot mendim për 
të, megjithëse jam i preokupuar edhe ditën edhe natën për të gjykuar për të e për të dhënë 
mendime të pjekura, si përfaqësues i zgjedhësve të mi. Prandaj do t’ju lutesha që ta 
pranojmë propozimin e bërë pa u hedhur në votë. Jo për t’u trembur nga vota, ajo është një e 
drejtë demokratike, jam dakord me të nderuarin Kryetar, por do të thosha që duhet të arrijmë 
në këtë konsensus, që mendoj se nuk do të na kushtojë shumë.  

Ndërkohë mendoj që komisionet parlamentare të bashkëpunojnë gjatë këtyre ditëve për 
të arritur një konsensus tjetër për mënyrën e diskutimit, nisur gjithmonë nga dëshira e mirë 
për të mos penguar funksionimin e shtetit, për të gjithë atë grup çështjesh të domosdoshme, 
që punët të ecin përpara.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën  e ka deputeti Gafur Shameti i rrethit të Vlorës.  
Gafur Shameti - Të 14 pikat e rendit të ditës të kësaj Legjislature kanë rëndësinë e tyre 

të veçantë, por do të thoja që rëndësia e vëmendjes që duhet t’i kushtojmë pikës së parë 
mund të jetë ndoshta më e madhe se 13 pikat e tjera të marra së bashku.  

Miratimi i  Projektkushtetutës ka rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm për ecurinë 
normale të jetës së brendshme, por edhe për marrëdhëniet me botën e jashtme, që për 
momentet akute të situatës që jetojmë, pothuajse del një domosdoshmëri. Ndaj si deputet 
kam mendimin të veprohet në këtë mënyrë:  

1. Të shtyhet data e shqyrtimit të saj për 10 ditë, mbasi ne si deputetë jemi zgjedhur jo më 
shumë se një javë apo dy javë më parë dhe nuk e kemi parë këtë Projektkushtetutë me syrin 
e deputetit, por të një qytetari të zakonshëm.  

2. Të diskutohet nen për nen Kushtetuta dhe jo të bëhet miratim në parim, në tërësi, pasi 
jo vetëm për ne s’është e përshtatshme, por as për ecurinë normale me botën e jashtme, të 
cilët do ta kenë vështirë të vihen në dispozicion të marrëdhënieve me ne me një 
Projektkushtetutë të miratuar në parim dhe jo përfundimisht.  



3. Mbas diskutimeve të caktohen komisione jo vetëm nga partitë parlamentare, por edhe 
nga partitë dhe shoqatat e tjera që nuk patën fatin të merrnin pjesë në këtë parlament, të 
cilët, në bazë të diskutimeve të bëra në Kuvend, do të bëjnë plotësimet e nevojshme dhe do 
t’i sjellin këtu për miratim.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Namik Dokle i rrethit të Kukësit.  
Namik Dokle - E respektuar Kryesi,  
Të nderuar kolegë deputetë,  
Një deputet - Më falni. Kam një propozim, në qoftë se më lejohet.  
Mendoj që të gjithë po arrijmë në të njëjtin konkluzion logjik, te konsensusi. Mirë është t’i 

ndërpresim diskutimet dhe besoj që të gjithë të pranishmit do të jenë dakord me këtë 
propozim.  

Kastriot Islami  - Mua më duket se s’kemi arritur në të njëjtin konkluzion, se kemi dy 
propozime: njëri për shtyrjen e diskutimit të  Projektkushtetutës 7 ose 10 ditë dhe tjetri për ta 
miratuar në parim qysh sot pasdite.  

Një deputet - Mua më duket se është bërë një propozim këtu që t’i shtyjmë punimet për 
një javë ose 10 ditë, si ta vendosim së bashku, kurse mënyra si do ta diskutojmë 
Projektkushtetutën: në parim ose nen për nen, është çështje teknike. Duhet të lihet një kohë 
për të qenë të përgatitur për këtë diskutim.  

Namik Dokle - Do të më lejoni të saktësoj propozimet. Nuk ka dy, por tre propozime. Një 
propozim është i deputetit Ismail Lleshi që të shtyhen punimet dy deri tri ditë. Një propozim 
tjetër është i disa deputetëve të Partisë Demokratike që të shtyhen 10 ditë dhe një tjetër 
është i deputetit të Partisë së Punës, Dritëro Agollit, që të shtyhen një javë.  

Unë kam mendimin që ne arritëm një konsensus për një çështje tepër delikate, siç ishte 
ajo e Shkodrës, dhe më duket se bëmë mirë. Kjo tregon se deputetët mund të arrijnë në 
zgjidhje racionale për shumë probleme të tilla delikate, ashtu siç është aktualisht edhe 
problemi i diskutimit në parim të Kushtetutës së re. Unë mendoj se ky konsensus është i 
nevojshëm të arrihet, sepse Kushtetuta e re është një garanci më e madhe, qoftë e aprovuar 
dhe në parim, për zhvillimin demokratik të jetës së vendit në tërësi, qoftë të jetës politike, 
shoqërore dhe asaj ekonomike.  

Njëkohësisht mendoj se, siç u shpreh drejt deputeti Dritëro Agolli si anëtar i komisionit të 
hartimit të Kushtetutës së re, në të cilin kam marrë pjesë edhe unë, Kushtetuta e re përmban 
disa të drejta themelore të individit që nuk i ka fare Kushtetuta e vjetër dhe në qoftë se ne i 
aprovojmë këto në parim, nuk do t’i bëjmë asgjë të keqe demokracisë, përveçse të mira.  

Megjithatë, nuk duhen marrë me paragjykime edhe diskutimet dhe propozimet që u bënë 
nga shokët deputetë, qofshin të Partisë së Punës apo të Partisë Demokratike, përsa i përket 
shtyrjes së punimeve të Kuvendit. Të mos e marrim me paragjykim, sepse mendoj që në të 
tëra propozimet ka një thelb racional, që deputetët duhet të njihen më mirë me projektin e 
Kushtetutës së re që është paraqitur për miratim këtu në Kuvendin Popullor. Dhe kjo njohje 
është e domosdoshme, sepse, siç u shpreh deputeti Pashko, kemi të bëjmë me ligjin 
themelor të shtetit.  

Në parim unë jam dakord që ne të bëjmë një shtyrje, por sa do të jetë kjo shtyrje, siç e 
thashë në fillim, për të kemi tre propozime. Mendoj se nuk duhet shtyrë aq shumë sa thuhet, 
për 10 ditë. Personalisht do të isha me afatin që dha deputeti Dritëro Agolli, sepse projekti i 
Kushtetutës vërtetë njihet nga shokë të ndryshëm, siç thanë këtu, kaq apo aq, në një masë 
apo në një masë tjetër, por ama gjithë procesi i hartimit të Kushtetutës ka qenë një proces 
dialogu në tërë shoqërinë tonë, janë bërë diskutime në shtyp, në Televizion, në komisionin e 
hartimit të saj dhe varianti i parë, i botuar para disa muajsh, në krahasim me variantin e fundit 
të botuar para disa javësh, që u është vënë në dispozicion edhe deputetëve, ka pësuar 
shumë ndryshime. Ky variant është ndikuar nga proceset demokratike të vendit dhe këtu ka 
ndikuar ndoshta vetë diskutimi i Kushtetutës në këto procese. Pra, mendoj se ajo nuk është 
aq e panjohur.  

Natyrisht, ne si deputetë duhet të marrim angazhimin që të punojmë intensivisht gjatë 
këtyre ditëve për ta njohur atë. Mbase duhen bërë edhe konsultime me specialistë, mbase 
duhen krijuar edhe komisione këtu për të vazhduar punën, mbase do të ishte më mirë që 
puna të vazhdonte në grupet e deputetëve të secilës forcë politike, duke bërë konsultime me 
specialistë, ndoshta edhe me zgjedhës, kush ta ndiejë të nevojshme, me juristë etj., etj., në 
mënyrë që kur të vijmë këtu për të diskutuar për Kushtetutën, të jemi sa më të përgatitur.  

Përsa i përket shtyrjes së diskutimit, më duket se jemi në një konsensus. Këtu tani 
diskutohet vetëm për ditët e shtyrjes. Dikush i quan të mjaftueshme 2-3 ditë. Dikush e quan të 



mjaftueshme që Kuvendi të hapet të hënën pasdite ose të martën në mëngjes. Dikush e quan 
të mjaftueshme një javë e dikush 10 ditë. Ndoshta është rasti këtu të votojmë për këtë afat, 
por që ka nevojë për një afat të caktuar, kjo është e qartë për të gjithë.  

Falemnderit!  
Fehmi Abdiu - Më falni. Nuk kam për të diskutuar. Në qoftë se ju si Kryesi jeni dakord, 

kisha këtë mendim:  
Për shumë probleme më duket se të gjithë shokët deputetë që diskutuan, kanë arritur në 

një emërues të përbashkët. Të gjithë jemi të ndërgjegjshëm për rëndësinë e Kushtetutës, të 
këtij akti themelor, siç jemi të ndërgjegjshëm edhe për domosdoshmërinë e miratimit të saj të 
shpejtë. Pas gjithë këtyre diskutimeve e debateve kam mendimin që të ndërpresim seancën 
dhe Kryesia e Kuvendit, së bashku me përfaqësuesit e grupeve të partive të vazhdojnë punën 
për të gjetur atë çka kërkojmë ne të gjithë tani, kohën e nevojshme, por të domosdoshme, të 
ndërprerjes së punimeve dhe për të lënë mundësinë për t’u njohur me Kushtetutën e për të 
diskutuar për së mbari, siç kërkon shumica e deputetëve.  

Sali Berisha - Unë isha një nga ata deputetë që propozova shtyrjen për 10 ditë, por bie 
dakord me propozimin e deputetëve Dritëro Agolli e Namik Dokle për një javë. Nuk e di 
ç’mendim kanë kolegët e mi të tjerë, por më duket e arsyeshme që të sforcohemi dhe ta 
kryejmë atë detyrë për një javë dhe jo për 10 ditë.  

Kastriot Islami - Kanë paraqitur emrin për diskutim deputetët Osman Murati, Ali Spahia, 
Arben Imami dhe Vehap Daku. Janë dakord këta shokë t’i mbyllim diskutimet për të vendosur 
për kohën e shtyrjes? 

Ka një propozim për ta shtyrë këtë çështje 2-3 ditë, një propozim tjetër është për 7 ditë, 
një propozim për 10 ditë dhe një tjetër për të filluar të hënën.  

Huzri Hoxha -Unë kam një variant tjetër.  
Kastriot Islami - Atëherë të dëgjojmë shokun, i cili nuk tërhiqet nga diskutimi i tij.  
Huzri Hoxha - Të nderuar shokë deputetë,  
Në tërësinë e diskutimeve që po bëhen këtu, në lidhje me arritjen e një mendimi të 

përbashkët për Projektkushtetutën, unë kam një mendim disi të veçantë.  
Them që të diskutojmë këtu në disa seanca, sa të jetë e nevojshme, në vazhdimësi disa 

nga nenet bazë që përcaktojnë në të vërtetë karakterin e Kushtetutës, siç janë, për shembull, 
ato që përcaktojnë marrëdhëniet e pronësisë, mbi bazën e të cilave ngrihen të gjitha 
marrëdhëniet; nenet që përcaktojnë sistemin e marrëdhënieve me jashtë, si dhe nenet që 
kanë të bëjnë me zgjedhjen e organeve të pushtetit shtetëror dhe të Qeverisë. Në fund të këtij 
diskutimi të ndërpritet diskutimi për Kushtetutën, i cili të bëhet nen për nen në muajin dhjetor, 
dhe urgjentisht të zgjedhim organet e pushtetit shtetëror dhe të Qeverisë.  

Pse e bëj këtë propozim? Sepse gjatë periudhës deri në dhjetor organet e pushtetit e të 
Qeverisë, që duhen zgjedhur urgjent, do të jenë të detyruar të nxjerrin akte ligjore e 
nënligjore, vendime e udhëzime që kanë në bazë këto nene themelore të Kushtetutës. 
Ndryshe nuk përjashtohet mundësia e daljes së ligjeve ose vendimeve të paargumentuara 
mirë. Pra, në thelb nuk jam për shtyrjen e diskutimit të saj.  

Abdi Baleta  - Unë kam vetëm këtë vërejtje:  
Më duket se po humbasim shumë kohë për hiçgjë dhe nuk arrita të kuptoj përse na 

shërbeu ai pushim që bëmë, në qoftë se nuk na shërbeu për të zgjidhur këtë çështje. Na u 
tha që është arritur një konsensus. Kur arrihet konsensusi, ai nuk lë shteg për diskutim. 
Përderisa u bë diskutim, do të thotë që s’paska pasur konsensus. Unë nuk e kuptoj: vërtetë 
kështu do të punojmë edhe për Kushtetutën, duke bërë pazarllëqe për dy ditë? Kaq shumë 
do të jemi të shtrenjtë në pazar? Unë propozova shtyrjen për 10 ditë. Ja, po e pranoj për 7 
ditë. Çfarë fituan njerëzit ose çfarë humbën? Unë jam dakord t’i zbres tri ditë nga propozimi 
im, meqenëse pazarllëku shkoi deri këtu.  

Xhevahir Bregu - Kam mendimin dhe bie dakord me shokët, për ta zvogëluar kohën e 
shtyrjes së diskutimit të Kushtetutës për efekt të përgatitjes sonë, por propozoj që në ditën që 
do të caktojmë për të rifilluar punimet, të kalojmë në miratimin në tërësi, në parim, dhe jo nen 
për nen të Kushtetutës.  

Kastriot Islami - Atë e pranuam të gjithë.  
Arben Imami - Pushimi shërbeu për konsensus, por pala tjetër qëndroi në mendimin për 

shtyrjen dy deri në tri ditë, kurse propozimi ynë ishte për 10 ditë. Do të ishte një zgjidhje 
tolerante për të dyja palët që të pranohej propozimi i zotit Agolli e i zotit Dokle dhe kështu do 
të sheshoheshin edhe diskutimet.  

Ismail Lleshi - Shoku Kryetar,  



Pushimi që u la për të arritur një konsensus, për mendimin tim, u shfrytëzua me intensitet, 
por nuk ishte e thënë që të arrihej në përfundimin e dëshiruar reciprokisht. Mundet të ishte një 
pikë e përbashkët e idesë së shtyrjes, por kjo nuk do të thotë që kjo ide do të gjente realizimin 
edhe në ditët apo në kohën që propozonte njëra apo tjetra palë. Unë nuk mendoj që këtu 
është fjala për pazar dhe nuk më duket shumë serioze për Kuvendin që ta përdorim atë fjalë. 
Këtu është problemi për të gjetur një mendim të përbashkët.  

Vehap Daku  - Të nderuar zotërinj të Kryesisë,  
Të nderuar deputetë,  
E dëgjuam diskutimin që u bë dhe mendoj se problemi që shtrohet është i një rëndësie 

thelbësore për çështjet jetike të vendit tonë në fushat politike, shoqërore dhe ekonomike. 
Këtu bëhet fjalë për ligjin themelor të shtetit tonë. Unë dua të shtoj se në këto diskutime, që u 
bënë pas pushimit, që u la për konsensus midis partive, shikoj që diskutantët gjykojnë dhe 
diskutojnë vetëm mbi bazën e interesave partiake e jo të popullit. E shikoj një gjë të tillë për 
arsye se të gjithë, me përjashtim të nja dy vetave nga deputetët e Partisë së Punës, janë për 
shtyrje të seancës. Ne kemi këtu rreth 4-5 orë vetëm në seancën e sotme dhe po ta matësh 
efektivitetin e punës sonë, mund të them se është i barabartë me zero.  

Unë e gjykoj të arsyeshme, që për probleme me rëndësi kombëtare, ku interesat e kombit 
duhet të qëndrojnë mbi ato partiake, të biem në një mendim unanim, të përbashkët. Jemi të 
gjithë dëshmitarë se ka një vit që Këshilli Presidencial dhe Qeveria kohët e fundit nxjerrin 
dekrete, po pa efektivitet, pa u vënë në jetë. Nuk është as vendi, as koha të tregojmë pse nuk 
vihen në jetë. Prandaj unë them që të shtyhet seanca për 2-3 ditë dhe kjo kohë është e 
mjaftueshme për ta parë edhe një herë këtë projekt.  

U bë një aluzion nga disa deputetë, duke thënë se projekti na është dhënë tani. Unë u 
them atyre se ky projekt që u është dhënë deputetëve të Partisë së Punës u është dhënë 
edhe deputetëve të Partisë Demokratike, edhe atyre të OMONIA-s dhe gjithë partive politike.  

U shtrua dhe një alternativë tjetër: duhet shtyrë ky diskutim, që t’u jepet mundësia edhe 
partive të tjera politike për të marrë pjesë në këtë diskutim. Unë mendoj që partitë e tjera 
politike, edhe pse nuk kanë deputetë në këtë Kuvend Popullor, janë ftuar të marrin pjesë dhe 
të thonë fjalën e tyre lidhur me këtë dokument me rëndësi thelbësore.  

Falemnderit!  
Petrit Llaftiu - Nuk dëshiroj t’i kundërvihem deputetit parafolës, vetëm të ndihmoj. Ju vetë 

pranuat që duhet bërë një shtyrje për 2-3 ditë. A nuk tregon kjo që ka ende mangësi në 
studimin e  Projektkushtetutës?  

Vehap Daku - Vetëm një gjë duhet pranuar: në asnjë sferë të veprimtarisë shoqërore nuk 
ka veprimtari ideale.  

Kastriot Islami - Më duket se kemi arritur në konsensus lidhur me faktin që ta miratojmë 
Kushtetutën në parim. Ka dy propozime: për ta shtyrë diskutimin 2-3 ditë dhe 7 ditë.  

Neritan Ceka - Ju lutem, konsensusi është për të kaluar në pikën e rendit të ditës, për të 
filluar diskutimin për Projektkushtetutën.  

Kastriot Islami - Pra, nuk është për diskutimin në parim? Mirë, dakord.   
Atëherë ka një propozim që të shtyhet diskutimi dy deri tri ditë dhe të miratohet 

Kushtetuta në parim; një propozim tjetër është që të shtyhet 7 ditë dhe të miratohet 
Kushtetuta në parim; propozimi i tretë është që vetëm të shtyhet diskutimi 7 ditë dhe 
propozimi i katërt: të shtyhet vetëm 10 ditë, pa thënë gjë për miratimin në parim apo nen për 
nen të Kushtetutës.  

Bëra saktësimin që tha shoku Neritan Ceka, sepse do të vijmë mbas 10 ditësh dhe ta 
dijmë që do të fillojmë të diskutojmë nen për nen apo në parim. Prandaj do t’i hedhim në 
votim të katër propozimet, mbasi të diskutojnë edhe shokë që nuk u tërhoqën.  

Fjalën e ka deputeti Ali Spahia i rrethit të Shkodrës.  
Ali Spahia - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Jam i një mendjeje me deputetin parafolës, që vendit i duhet urgjentisht një ligj themelor. 

Por dua të shtoj se vendit i duhet një ligj themelor i mirë. Për një ligj themelor të tillë unë nuk 
jam në gjendje të jap gjykim të vetëdijshëm as në tërësi, as nen për nen. Prandaj mendoj se 
një shtyrje prej së paku një jave është më se e domosdoshme.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami  - Fjalën e ka deputeti Arben Imami i rrethit të Tiranës.  
Arben Imami - I nderuar zoti Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  



Shkaqet që na detyruan të kërkojmë shtyrjen e seancës janë mungesa e një informacioni 
juridik në përgjithësi, projekti i paraqitur ka ardhur vetëm pak ditë përpara te ne, varianti i 
muajit janar ka pësuar ndryshime të mëdha, të cilat ne nuk jemi në gjendje t’i vlersojmë në 
momentin e tanishëm. 90 % e deputetëve të këtij kuvendi marrin pjesë për së pari në Kuvend, 
gjithashtu të gjitha palëve na mungon përvoja politike e juridike. Prandaj mendoj se seanca 
duhet shtyrë dhe në këtë konsensus kemi rënë që të gjithë. Më duket se diskutohet vetëm 
çështja e kohës. Për këtë ka tre propozime: për ta shtyrë 2 ditë, 7 ditë dhe 10 ditë. Këto janë 
propozimet kryesore.  

Sidoqoftë, në këtë moment duhet të themi që jemi të papërgatitur për këtë projekt, nuk 
kemi kurajën civile të gjykojmë për të dhe aq më tepër për ta miratuar nen për nen ose në 
parim. Pra, propozimi ynë është për ta shtyrë seancën një jave deri dhjetë ditë me qëllim që, 
pas një jave apo pas dhjetë ditësh, të diskutojmë për pikën e parë të rendit të ditës.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Domethënë nuk keni propozim direkt lidhur me diskutimin në parim apo 

jo, po vetëm që të shtyhet seanca.  
Arben Imami  - Unë personalisht nuk e kam atë kurajë civile që të vlerësoj këtë   

Projektkushtetutë dhe të them nëse ajo duhet diskutuar nen për nen apo në parim. për t’u 
futur në pikën e parë të rendit të ditës ne kërkojmë njohjen e saj. Pa këtë njohje nuk mund të 
vazhdojmë më tej.  

Preç Zogaj - Paraprakisht mendoj se Kushtetuta e re është shumë-shumë më e avancuar 
se e vjetra dhe e kuptoj urgjencën për t’u shkëputur nga e vjetra. Kuptoj një kohësisht edhe 
nevojën që si pikë referimi për Kushtetutën e re të mos kemi të vjetrën, por të kemi të 
ardhmen e Shqipërisë e prandaj është e nevojshme që të gjithëve t’u jepet ajo kohë që u tha 
në diskutime.  

Unë propozoj, në qoftë se do të fitojë propozimi për ta shtyrë diskutimin një javë, me të 
cilin bashkohem edhe unë, që për një javë grupet e deputetëve që do të merren me 
Kushtetutën (të të tri grupeve politike që janë këtu) të bëjnë rregullime thelbësore që nuk 
pengojnë avancimin e atyre çështjeve urgjente që ka Shqipëria tani dhe pas një jave ne ta 
votojmë në parim Kushtetutën, që të mos u hyjmë pafundësisht diskutimeve. Pas votimit në 
parim të Kushtetutës, bashkohem me propozimin e deputetit të PPSH-së, që tha se është e 
nevojshme të krijohet një komision kushtetues, i cili të ecë gradualisht drejt variantit definitiv.  

Pra, mendimi im është që duke u dhënë deputeteve një jave kohë për ta studiuar 
Kushtetutën, pas një jave ne të bëjmë miratimin në parim të saj (Duartrokitje). Besoj se kjo 
kohë nuk pengon aspak avancimin e pikave të tjera të rendit të ditës, sepse shteti shqiptar e 
ka një President.  

Çun Jonuzi  - Jam plotësisht dakord me propozimin e deputetit Preç Zogaj.  
Sali Berisha - Zoti Kryetar,  
Kërkesa për njohjen e Projektkushtetutës ka të bëjë me të drejtat themelore të njeriut, 

është një e drejtë e parë që duhet t’i merret parasysh.  
Një grup deputetësh kanë shprehur kërkesën që t’u jepet mundësia për t’u njohur me 

dokumentin themelor. Ju lutem, nuk mund të shtyheni më tutje pa na u krijuar kjo mundësi. 
Dhe pasi të na krijohet kjo mundësi, unë bie dakord me të gjithë kolegët e mi deputetë për 
variantet e ndryshme që duhet t’i diskutojmë. Por fillimisht është një kërkesë që ka të bëjë me 
njohjen elementare. Unë e kam të vështirë të prononcohem për diçka më shumë sesa për 
njohjen.  

Çështja e afatit mendoj se duhet zgjidhur me konsensus. Pasi të biem në konsensus për 
afatin, pastaj të diskutojmë për probleme të tjera.  

Ahmet Kamberi - Propozimi im është që të miratojmë propozimin e deputetit Preç Zogaj, 
ashtu siç e paraqiti ai, pikë për pikë, dhe ta zgjidhim këtë problem.  

Themie Thomai - Unë mbështes propozimin e deputetit Preç Zogaj, pikë për pikë siç e 
tha ai.  

Napolon Roshi - Jam dakord në parim që seanca të shtyhet dhe në thelb nuk kam asnjë 
kundërshtim për ato që thotë Preç Zogaj, por ka një gjë. Ne kërkojmë një javë që ta studiojmë 
mirë projektin. Dhe të jeni të bindur se si ne, si ju, si të gjithë deputetët gjatë kësaj jave do të 
reflektojnë dhe ka shumë mundësi që pas një jave të vijmë me mendimin që duhet miratuar 
në parim. Por, ama, të mos ta themi këtë fjalë tani. (Reagim në sallë nga deputetë të Partisë 
së Punës).  

Ju lutem, kërkoj më shumë respekt. Ju kam dëgjuar të gjithëve. Më duket se po kërkoj një 
gjë elementare.  



Nuk doja të diskutoja, sepse me thënë të drejtën isha dakord me mendimin që të shtyhet 
seanca dhe pashë që të gjithë po binin dakord. Por tani, pse duhet të kapemi pas një gjëje 
kaq të vogël? Ne biem dakord që seanca të shtyhet dhe gjatë kësaj jave të tërë do të 
punojmë ditë e natë. Si ta themi fjalën pa diskutuar? Ne nuk kemi diskutuar një herë. Të gjithë 
do të vijmë pas një jave me predispozicionin që të bëjmë maksimumin. Por, ama, atë fjalë që 
ta miratojmë në parim apo nen për nen, ta themi pas një jave, të kemi aq besim te njëri-tjetri. 
Ju lutem shumë, të mos kapemi në gjëra të tilla, por të vendosim që pas një jave të fillojmë 
diskutimin e Kushtetutës së re.  

Gramoz Pashko - Unë në diskutimin tim thashë që të mos e quajmë seancën të mbyllur, 
por të dy grupet parlamentare të qëndrojnë këtu të mbledhur dhe vazhdimisht të shkëmbejmë 
mendime, derisa të arrijmë në një konsensus. Ose të krijojmë një komision të ndërmjetëm, ku 
të drejtohen të gjitha vërejtjet e mundshme që do të vinin gjatë kësaj kohe. Nuk kemi pse të 
fillojmë që sot të marrim premtime të tilla, të cilat mund të na kushtojnë shumë rëndë në të 
ardhmen e afërt dhe në të ardhmen e largët.  

Kastriot Islami - Më duket se propozimet tani janë të qarta. Ka një propozim që ta 
shtyjmë diskutimin e Kushtetutës së re një javë për njohjen e saj, pa thënë gjë për miratimin 
në parim apo jo. Ka një propozim tjetër, që ta shtyjmë një javë, duke pranuar qysh sot të 
diskutojmë në parim. Ka edhe një propozim tjetër, që ta diskutojmë në parim, duke e shtyrë 2 
deri 3 ditë seancën.  

Preç Zogaj - Zoti Kryetar, të lutem a mund të bëj një sqarim të vogël, në qoftë se ka 
mundësi?  

Kastriot Islami - Po.  
Preç Zogaj - Nga ndonjë koleg i Partisë Demokratike është keqkuptuar pak ndërhyrja 

ime, ndofta për shkak të mikrofonit. Unë thashë që gjatë kësaj jave, në qoftë se do ta quajmë, 
ashtu si u vendos këtu, javë pune, grupet e deputetëve që do të merren me Kushtetutën, 
duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin, të punojnë për ndryshimin e atyre artikujve, aktivizimi i të 
cilëve është i nevojshëm për kohën e tanishme dhe, mbi bazën e këtyre ndryshimeve që do 
t’u bëhen disa neneve, të bëhet miratimi në parim i Kushtetutës mbas një jave.  

Zëra nga salla - Shumë e drejtë.  
Preç Zogaj - Kjo që të mos zgjatemi pa fund. Besoj se shumëkush e kuptoi kështu.  
Sali Berisha  - Me leje, me leje, zoti Kryetar,  
Unë, kur bëj kërkesën për shtyrje, nuk e bëj për komisionet parlamentare. Kërkesa për 

shtyrje ka në bazë kërkesën për të pasuruar njohuritë e mia individuale. Dhe unë nuk flas 
këtu si grup, por flas si deputet. Insistoj që shtyrja të jetë pa kushte, por vetëm për arsye 
njohjeje me projektin. Dhe kjo mua më duket një çështje themelore. Edhe një herë insistoj në 
këtë pikë.  

Kastriot Islami - Atëherë unë them të kalojmë në votim.  
Aleksandër Meksi - Kjo nuk bëhet me votim, për një arsye shumë të thjeshtë, do të thoja 

unë. Kushtetutat në çdo vend paraqiten në një sasi kohe përpara dhe kjo sasi kohe nuk vihet 
në diskutim.  

E dyta, çdo ligj, e kemi edhe në rregulloret e të gjitha vendeve dhe, jam i sigurt se është 
edhe në rregulloren tonë të vjetër, paraqitet një herë për diskutim të parimeve të tij; mbas 
kësaj kalohet në diskutim të çdo neni dhe pastaj në tërësi. Kështu që ne nuk mund të 
veprojmë tani jashtë kësaj rregulloreje që na është dhënë ose asaj që është në fuqi. 
Rregullave mendoj se duhet  t’u përmbahemi.  

Unë këtu bashkohem edhe me mendimin e zotit Sali Berisha, në kuptimin që ky afat prej 
7 ditësh mbase është më pak se minimumi prej 15 ditësh që është afati i paraqitjes së 
kushtetutave dhe nuk folëm për ta pranuar këtë.  

Kastriot Islami - Nejse, të mos mbajmë pozicione si Kryesi.  
Aleksandër Meksi - S’është e rregullt.  
Kastriot Islami - Që të mos e zgjatim më shumë, them të kalojmë në votim tri propozimet 

që janë bërë, pavarësisht se secili insiston në mendimin e tij dhe s’arritëm të konvergojmë në 
një pikë. Arritëm të bashkohemi relativisht afër, po jo në një pikë.  

Sali Berisha - Nuk paraqet asnjë interes përcaktimi me shumicë dhe me pakicë të këtyre 
problemeve. Ju lutemi edhe një herë. Kemi të bëjmë me çështje themelore. Është fare e 
thjeshtë që grupimet të mbajnë pozicione të ndryshme, por në qoftë se nuk arrihet në 
konsensus për një kërkesë që ka të bëjë me të drejtën elementare të njeriut për informacion, 
do të ketë vështirësi shumë të mëdha në konsensusin për gjëra të tjera. Ju lutem shumë të 
mos i komplikojmë problemet, por si deputetë të mbajmë parasysh këtu të drejtat elementare 



të njeriut, të drejtën për informacion. Aq më tepër kur kjo e drejtë kërkohet nga ata që kanë 
njëfar votëbesimi më të gjerë.  

Nuk më duket e drejtë që t’i votojmë këto propozime që u bënë këtu. Besoj se nuk është 
rruga e zgjidhjes votimi, zoti Kryetar. Shikoni mos ka ndonjë modalitet tjetër për të dalë nga 
qorrsokaku.  

Kastriot Islami - Më duket se i përdorëm të gjitha mënyrat për të arritur një konsensus. 
Në qoftë se s’arrijmë në konsensus, sipas rregullave jam i detyruar ta kaloj çështjen në votim.  

Leontiev Çuçi - Jam dakord me propozimin që bën deputeti Sali Berisha. Këtu kërkohet 
një proces njohjeje dhe, përderisa kërkohet një proces i tillë e këmbëngulet me insistim, nuk 
ka pse t’ua heqim një të drejtë të tillë, nuk ka pse të kalojmë në një votim për një problem që 
është legjitim për këdo.  

Panajot Barka - Përderisa shtyhet diskutimi i Kushtetutës për arsye njohjeje, eliminohet 
varianti tjetër që, kur të fillojë diskutimi i saj pas disa ditësh, të miratohet në parim. Përderisa 
mungon njohja, si ka mundësi të diskutohet që kjo gjë të aprovohet qysh tani? Kjo është një 
logjikë e thjeshtë dhe mendoj se nuk ka nevojë për votim.  

Kastriot Islami - Si do të veprohet, do ta thoni ju. Unë paraqes dy propozimet. Një 
propozim është që diskutimi të shtyhet një javë për arsye njohjeje, kurse propozimi tjetër 
është që të shtyhet një javë dhe të bëhet miratimi në parim i Kushtetutës.  

Fehmi Abdiu - Në vijim të dëshirës dhe të predispozicionit për të gjetur atë që kërkojmë, 
një emërues të përbashkët për këtë problem, do të kisha mendimin që të vendosim për ta 
shtyrë diskutimin e Kushtetutës një jave dhe atë ditë që do të rifillojnë punimet ta gjejmë pa 
votim konsensusin e përbashkët që kërkojmë. Përndryshe atë ditë të votojmë nëse do ta 
fillojmë diskutimin e Kushtetutës me miratimin në parim apo nen për nen. Mendoj që edhe një 
herë të na jepet mundësia për të gjetur një gjuhë të përbashkët, më të dobishme në interes të 
punës, të dialogut e të mirëkuptimit. 

Kastriot Islami - Dakord. Pra, ka edhe një propozim të tretë, që më duket se qëndron në 
mes të dy propozimeve të tjera, që diskutimi Kushtetutës të shtyhet një javë dhe atë ditë që 
do të rifillojmë punimet, në qoftë se s’kemi arritur në konsensus, të votojmë direkt.  

Atëherë, të marrim të parin këtë propozim, për ta votuar? Kush është kundër për variantin 
e propozuar nga Fehmi Abdiu?  

Nuk ka asnjë kundër.  
Fehmi Abdiu - Në vijim, shoku Kryetar, do të dëshiroja që për të arritur atë ditë në një 

emërues të pranueshëm, përfaqësuesit e grupeve parlamentare të vazhdojnë punën, të 
trajtojnë problemet me njërën dhe me tjetrën palë; shumë gjëra të zgjidhen deri atë ditë, me 
qëllim që ta kemi më të lehtë për të arritur atë që duam.  

Kastriot Islami - Pra, për propozimin e deputetit Fehmi Abdiu që të shtyhet diskutimi një 
javë, të bëhet votimi në rast se nuk arrihet në konsensus dhe shtesa: të vazhdojnë të punojnë 
grupet parlamentare. E përsëris edhe një herë: ka ndonjë që të jetë kundër?  
S’ka asnjë kundër. Atëherë miratohet. 
 
 

E enjte, 25.4.1991 
 
Kastriot Islami - Meqenëse shumica e deputetëve janë të pranishëm, seancën e deklaroj 

të hapur. Vazhdojmë me pikën e parë të rendit të ditës: Shqyrtimi e miratimi i 
Projektkushtetutës.  

Fjalën e ka deputeti Lufter Xhuveli.  
Lufter Xhuveli - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,   
Java që kaloi na dha mundësinë të njihemi më mirë me përmbajtjen e Projektkushtetutës 

që kemi për diskutim, të thellohemi në aspektet e veçanta të saj, të reflektojmë mbi të dhe të 
heqim paralelet domethënëse midis saj dhe Kushtetutës ekzistuese të vitit 1976 nga njëra 
ana, si dhe midis asaj dhe realitetit të sotëm të vendit tonë, i inkuadruar në sfondin e radhës 
së proceseve demokratike botërore, nga ana tjetër. Ajo, gjithashtu, krijoi mundësinë që të 
takohemi, të bisedojmë e të këmbejmë mendime edhe me zgjedhësit tanë. Ashtu si u ra 
dakord, gjatë kësaj ndërprerjeje, nën drejtimin e Kryesisë së këtij Kuvendi, u bënë edhe katër 
takime midis përfaqësuesve të dy forcave politike kryesore parlamentare. Nga përfaqësuesit 
e OMONIA-s nuk pati pjesëmarrës, megjithëse kjo u parashikua, ngaqë, siç dihet, ata gjatë 
kësaj kohe nuk u ndodhen këtu. Qëllimi ishte që nëpërmjet një bashkëbisedimi intensiv të 
kërkoheshin e të gjendeshin fillimisht pika takimi, të cilat mund të çonin në gjetjen e një 



rrugëzgjidhjeje të përbashkët për të futur sa më shpejt gjithë jetën dhe veprimtarinë 
shtetërore në binarë të konstitucionalizuar. Kjo do ta lehtësonte shumë punën e Kuvendit.  

Nga këto takime u arrit në një emërues të përbashkët për domosdoshërinë e zhbllokimit 
sa më të shpejtë të veprimtarisë shtetërore, nëpërmjet miratimit të një dokumenti kushtetues, 
për nevojën e vazhdimit të punës për hartimin e variantit përfundimtar të Kushtetutës, si dhe 
për krijimin e një komisioni parlamentar për kryerjen e detyrës së mësipërme. Ky komision 
është konceptuar, që mund të përbëhet nga deputetë, specialistë e juristë të fushës së 
Kushtetutës, nga vendi ynë, si dhe të konsultohen me specialistë të huaj. Por gjatë këtyre 
takimeve nuk u arrit dot në gjetjen e një formule të përbashkët për dokumentin kushtetues që 
duhet të miratohet gjatë këtij diskutimi. Natyrisht, kjo do të ishte e dëshirueshme, por nuk 
është e thënë që të arrihet medoemos kjo gjë nëpërmjet këtyre lloj bisedimesh. Sidoqoftë, 
mundësitë që kemi përpara në këtë seancë dhe në seancat që do të pasojnë, mendoj se 
mund të jenë dy:  

Varianti i parë i diskutueshëm është ai, siç e lamë herën tjetër, por i modifikuar, i 
diskutimit në përgjithësi dhe pastaj miratimi në parim i projektit të Kushtetutës së paraqitur. 
Avancimi që i kemi bërë këtij varianti, në krahasim me diskutimin që filluam herës tjetër, është 
ky: Kuvendi të angazhohet në mënyrë të tillë që për çdo hap legjislativ që do të ndërmerret 
pas miratimit në parim të projektit të Kushtetutës së paraqitur, të paraprihet me doemos nga 
diskutimi e miratimi i nenit përkatës kushtetues. Domethënë, po qe se do të arrinim të 
miratonim projektin e Kushtetutës në parim dhe pastaj sipas rendit të ditës do të kalonim në 
diskutimin dhe miratimin e Presidentit, do të na duhej që menjëherë të fillonim diskutimin nen 
për nen të tetë neneve që përmban blloku i Presidentit në këtë projekt të Kushtetutës të 
paraqitur për diskutim.  

Aty mund të bëhen konkretisht përmirësime apo ndryshime, që Kuvendi mund t’i shohë të 
arsyeshme dhe pastaj të kalohet në zgjedhjen e Presidentit; po kështu mund të vendoset që 
të ndiqet rruga për miratimin dhe zgjedhjen e Qeverisë apo për çështje të tjera, për të cilat 
mund të miratojmë ligjet përkatëse. Pra, pas miratimit në parim të kalohet sipas rastit në 
diskutimin konkret të atij neni që do t’i hapte rrugën nxjerrjes së ligjeve. Ky është njëri variant, 
që mendoj se është i mundshëm.  

Një variant tjetër që ka dalë gjatë diskutimeve të përbashkëta, është ai i paraqitjes dhe 
miratimit të disa parimeve kryesore. Emërtimi mund të gjëndet në formën e një ligji themeltar 
kushtetues, të dispozitave kushtetuese, të një karte apo dokumenti, si mund ta quanim, 
dokument i cili, nga njëra anë, do t’i hapte rrugë të menjëhershme zgjedhjes së Presidentit 
dhe krijimit të Qeverisë, si dhe do të krijonte hapësira të gjera për hartimin e një legjislacioni 
të drejtë demokratik, për të njohur realitetin e sotëm, si dhe zhvillimet që mund të pasohen 
prej tij në rrugën demokratike që kemi nisur. Natyrisht, ky variant do të paraqiste disa 
vështirësi, sepse jeta dhe veprimtaria shtetërore është në vazhdim. Do të duhej që menjëherë 
të nxirreshin ligje për të normalizuar dhe kodifikuar jetën dhe veprimtarinë tonë qoftë brenda 
shtetit, qoftë për të drejtat e njeriut, qoftë në marrëdhëniet me jashtë, gjë që do ta ngarkonte 
Kuvendin tonë me një punë të zgjatur. Gjithashtu, ka edhe anën tjetër, se ndoshta do të duhej 
që gjatë këtij sesioni të punimeve të Kuvendit mund të dilte nevoja që të miratoheshin ligje 
për të mos ndërprerë veprimtarinë shtetërore. Pra, këto vështirësi ky variant i paraqet. 
Megjithatë është një variant i diskutueshëm. Unë mendoj se të dy këto varinate mund të 
diskutohen, qoftë miratim në parim i Kushtetutës me atë modifikimin që thashë, i pasuar me 
krijimin e një komisioni të ri të hartimit të variantit përfundimtar të Kushtetutës, deri në një afat 
që ta shikojë Kuvendi të arsyeshme, duke ngarkuar Kryesinë e tij të caktojë përbërjen e këtij 
komisioni dhe programin e tij të punës, qoftë varianti tjetër.  

Së fundi, dëshiroj të theksoj edhe një herë se është momenti kur kërkohet më shumë se 
kurrë detyrimi ynë qytetar. Te ne është fokusuar vëmendja e popullit tonë dhe ajo e opinionit 
ndërkombëtar. Nga mënyra dhe koha se si do t’i japim zgjidhje këtij problemi kardinal, do të 
na takojë edhe përgjegjësia, edhe nderi i aktit tonë. 

Ju ftoj edhe një herë që ta shyrtojmë këtë çështje me tërë seriozitetin maksimal dhe me 
gjenerozitetin që na takon.  

Faleminderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Genc Ruli: 
Genc Ruli - I nderuar Kryetar,  
të nderuar deputetë,  
Rendi i ditës dhe debatet e seancës së sotme na angazhojnë me një ndër problemet më 

të rëndësishme dhe kritike që shtrohen për zgjidhje përpara këtij kuvendi të parë pluralist, siç 
është shqyrtimi i Kushtetutës së shtetit shqiptar.  



Evoluimet e ndjeshme politike, shoqërore, ekonomike dhe botëkuptimore që kanë 
ndodhur në ketë përiudhë të ngjeshur kohe në vendin tonë, pa dyshim që shtrojnë për 
diskutim rinovimin tërësor të të gjithë rendit juridik ekzistues e për me tepër të ligjeve bazë në 
të cilat bazohet ai. Në këtë vështrim, si diskutimet, ashtu edhe zgjidhjet përfundimtare që do 
të jepen për këtë problem në këtë forum të lartë, janë të ngarkuara me një peshë të madhe 
historike.  

Vendi ynë sot gjendet në kushtet e një destabiliteti politik e social dhe të një krize të plotë 
ekonomike. Nga ana tjetër ai është i përfshirë në rrjedhën e pandalshme të ndryshimeve 
tërësore të jetës së tij. Në këto kushte para nesh shtrohet nevoja e zgjidhjes së disa 
çështjeve të mëdha. Na duhen parime të tjera në organizimin e shtetit dhe të shoqërisë, na 
duhet një reformë e plotë institucionale, na duhet një rend i ri ekonomik dhe një program i 
qartë e konsekuent i reformës ekonomike, na duhet një status i plotë demokratik i të drejtave 
dhe lirive të individit. Me pak fjalë na duhet gjithçka që është esenciale për krijimin e një shteti 
e të një shoqërie demokratike dhe moderne.  

Duhet të jetë e qartë për cilindo se këto çështje nuk mund të zgjidhen brenda kornizës 
kufizuase dhe arkaike të Kushtetutës ekzistuese. Gjithashtu, është e vështirë që ato të 
realizohen edhe nëpërmjet veprimtarisë legjislative dhe administrative të organeve jo të 
zakonshme dhe provizore, që aktualisht drejtojnë veprimtarinë tonë shtetërore.  

Shfuqizimi i Kushtetutës se vitit 1976 dhe miratimi i një Kushtetutë të re, thellësisht 
demokratike dhe të përparuar është pa dyshim një faktor me ndikim të ndjeshëm në të 
sotmen, po për më tepër ai do të ketë ndikim ripërtëritës në të nesërmen dhe perspektivën e 
vendit. Ndërsa zgjedhja nga ky Kuvend i organeve të larta të shtetit është një problem që në 
mënyrën më imediate i përket vetëm kapërcimit të situatave të sotme. Realiteti specifik që 
përjetojmë sot na shtyn të gjykojmë që këto dy probleme, të cilat natyrisht kanë lidhje me njëri 
-tjetrin, të mos i trajtojmë vetëm në këndin e një kushtëzimi determinues.  

Zgjidhja më e drejtë dhe e përligjur e problemeve të situatës së sotme do të jepej vetëm 
në qoftë se me realizëm e urtësi do të dinim të veçonim problemin e konstitucionalizimit 
demokratik të shtetit, nga problemi i krijimit të shpejtë të organeve kryesore të tij dhe i pajisjes 
së tyre me plotfuqishmërinë e duhur ligjore. Por që në fillimin e punimeve të këtij kuvendi 
zgjidhja e këtyre problemeve u shtrua sipas alternativës tjetër, asaj të kushtëzimit rigoroz të 
tyre, pra të aprovohej Kushtetuta e re mbi bazën e miratimit në parim të projektit të paraqitur, 
duke e konsideruar këtë si dokument me fuqi të përkohshme dhe, mbështetur në këtë 
Kushtetutë, të zgjidheshin  organet e larta të shtetit.  

Grupi i deputetëve të opozitës  gjatë kësaj jave u angazhua me seriozitet dhe përgjegjësi 
në studimin e materialit të Projektkushtetutës dhe ka arritur në mendimin që miratimi në parim 
i këtij dokumenti nuk do të ishte zgjidhja e duhur për problemet qe shtrohen sot. Kjo për 
arsyen e parë, se në përmbajtjen e parimeve e të neneve të projektit nuk pasqyrohen 
tërësisht konturet e një shoqërie dhe të një shteti plotësisht demoktatik, bashkëkohor dhe të 
emencipuar. Më konkretisht do të cilësonim këto mangësi dhe defekte të dokumentit të 
paraqitur: 

Së pari, megjithë përparimin e bërë në këtë drejtim, në nenet e projektit ende ndihet direkt 
apo indirekt roli dominues i një shteti të kudondodhur në sferat e ndryshme të jetës 
shoqërore. Kjo shtrirje e gjerë e rolit dhe funksioneve të shtetit sigurisht që kufizon sferën e 
veprimit të individit dhe të shoqërisë. Së dyti, struktura e organizimit të organeve sh tetërore 
përsëri bazohet në një centralizëm të tepruar, duke mos i lënë hapësirë autonomisë lokale 
dhe decentralizmit administrativë. Një organizim i tillë nuk përputhet aspak me një shoqëri të 
tillë që bazohet në demokracinë politike dhe ekonomike.  

Së treti, ndonëse shpallet si një nga themelet kryesore të shtetit shqiptar, pluralizmi politik 
nuk konkretizohet shprehimisht në strukturat politike të Shtetit.  

Së katërti, dhe e fundit, rendi ekonomik i sanksionuar në projekt përmban jo pak kategori 
e nocione socialiste, të cilat eksperianca jonë dhe ajo botërore i vertetoi pa perspektivë jete.  

Jashtë këtyre vërejtjeve duhet thënë se komisioni i ngarkuar për hartimin e 
Projektkushtetutës ka përballuar me mjaft dinjitet dhe cilësi një punë të madhe e të vështirë.  
Mangësitë e parashtruara përligjen, së pari, me faktin më evident se ai u formua në kushte 
politike krejtësisht të ndryshme nga ato të sotmet dhe u ngarkua me detyra të tjera nga ato që 
u desh të përballonte më pas. Mungesa në përbërjen e tij e përfaqësuesve të partive të 
opozitës, sigurisht që e ka ngushtuar kuadrin e mendimeve dhe të diskutimeve të nevojshme.  

Së dyti, ndryshimet e mëdha dhe të vrullshme që kanë ndodhur në këta pak muaj, 
sigurisht që i kanë tejkaluar në shpejtësi ndryshimet,  konceptet dhe mentalitetin e njerëzve. 



Dhe këtij fenomeni të përgjithshëm i janë nënshtruar dhe hartuesit e këtij projekti të 
Kushtetutës.  

Miratimi në parim i projekt të një kushtetute të plotë, por me efekte provizore, e cila 
shumë shpejt do t’u nënshtrohej ndryshimeve jo të vogla, nuk do të ishte një akt i përligjur 
dhe serioz për këtë Kuvend të parë pluralist, të cilit i duhet të përballojë një nga situatat më 
kritike në jetën e kombit tonë.  

Të nderuar deputetë,  
Duke gjykuar me përgjegjësi mbi situatat e krijuara dhe për t’i dhënë rrugë ligjore krijimit 

të organeve drejtuese e fuqiplotë të shtetit, ne propozojmë hartimin dhe miratimin e një ligji 
bazë të përgjithshëm, i cili brenda një numri të kufizuar nenesh, vetëm disa dhjetëra, të 
përmbante parimet më esenciale të organizimit të shtetit demokratik, të rendit politik, 
ekonomik e social. Ky ligj do të siguronte një kuadër tepër të përgjithshëm kushtetues për 
rregullimin juridik të shtetit, pa qenë në vetvete as një kushtetutë provizore dhe as një 
kushtetutë e re. Sigurisht që ai do të shpalltë së pari, shfuqizimin e Kushtetutës së vitit 1976 
dhe imediatisht do të shërbente si bazë për zgjedhjen e kryetarit të shtetit, të qeverisë dhe të 
organeve të tjera të nevojshme.  

Në vijim, brenda kuadrit kushtetues të këtij ligji bazë, duhet të nxirren dora-dorës ligje të 
ndryshme, që do të bëjnë rregullimin juridik të aspekteve në fushat e ndryshme të jetës së 
shoqërisë dhe të shtetit. Në këtë paketë ligjesh do të përfshihen, së pari, dekretet që janë 
nxjerrë deri në kohët e fundit, ato që do të miratohen nga ky Kuvend, si dhe dispozita të reja 
ligjore të fushës ekonomike apo politike. Mbi këtë paketë ligjesh, në krye të së cilës qëndron 
ky ligj bazë dhe i përgjithshëm, do të bazohet rregullimi juridik i shtetit deri në nxjerrjen e 
Kushtetutës së re. Veprimtaria jo e vogël legjislative dhe shtetërore që do të zhvillohet gjatë 
kësaj periudhe, si dhe ndryshimet dhe zhvillimet që do të vazhdojnë të kryhen në realitetin 
tonë social, do të shërbejë edhe si një përvojë e madhe për t’u shfrytëzuar në dobi të hartimit 
të një kushtetute të qëndrueshme, moderne dhe të përparuar. Miratimi i shpejtë i këtij ligji 
themelor është i vetmi akt i drejtë dhe realisht i mundshëm, po të kemi parasysh kohën, 
mundësitë dhe përvojën që zotërojmë sot. Hartimi dhe miratimi i një kushtetute tërësisht të re 
është një ndërmarrje e vështirë dhe serioze, e cila kërkon më tepër kohë, një gjykim më të 
thellë dhe një këndvështrim perspektiv më të largët.  

Si konkluzion i arsyetimeve që parashtruam, në emër të grupit të deputetëve të Partisë 
Demokratike, propozoj:  

Së pari, krijimin që sot të një komisioni ndërparlamentar, i pajisur edhe me disa 
specialistë, i cili duhet të përgatisë brenda një afati sa më të shkurtër tekstin e këtij ligji bazë.  

Së dyti, krijimin brenda punimeve të këtij sesioni të komisionit shumëpartiak për hartimin e 
Kushtetutës së re, si dhe caktimin e afatit kohor brenda të cilit ai duhet të paraqitet e të miratohet në 
Kuvend.  

Ju ftoj të gjykoni të arsyetoni mbi këto argumente që para shtruam.  
Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Arben Imami.  
Arben Imami - Zoti Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
I caktuam vetes si detyrë të parë Kushtetutën e Shqipërisë dhe e bëmë këtë sepse është 

detyra më e rëndësishme dhe më e ngutshme. Fati i keq është se këto nuk shkojnë 
përpjesëtimisht drejt, domethënë sa më i rëndësishëm problemi, aq më e shpejtë zgjidhja. Po  
na u desh të shpejtojmë, edhe do të shpejtojmë, por pa nënvleftësuar rëndësinë e 
Kushtetutës, sepse është një ligj themelor që duhet bërë përfundimisht mirë.  

Të bën përshtypje fakti, për shembull, që Kushtetuta Amerikane, thelbi i së cilës është 
ndarja e pushteteve, decentralizimi i sistemit shtetëror, reziston prej dy shekujsh. Për të 
qetësuar ndërgjegjen e ndokujt, mund t’ju kujtojmë se për këtë Kushtetutë kanë shprehur 
konsideratë edhe krerët e marksizmit. Kështu, për shembull, Marksi, në vitin 1882 në 
mitingun e Amsterdamit, deklaron se me një kushtetutë si ajo amerikane mund të shkohet 
edhe në socializëm. Ndoshta për ne më e dobishme do të ishte shfrytëzimi i kushtetutave 
europiane, por parimet e formulimit të demokracisë do të ishin gjithmonë të detyrueshme.  

Për të bërë këtë akt, ne kemi tri piketa: të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Kemi 
Kushtetutën e vitit 1976, projekt që na është paraqitur, si dhe dëshirën, vullnetin e imperativin 
e realitetit për një kushtetutë që do ta rendiste Shqipërinë krahas demokracive perëndimore.  

Kushtetuta e vitit 1976, më falni për termin, por nuk e zmadhoj, është një rregullore për 
jetën e brendshme të një kazerme. Por ka cilësinë të jetë e ndershme. E thotë açik qëllimin e 



saj: krijimin e bazës ligjore të diktaturës së proletariatit, të izolimit, si dhe mjetet për të arritur 
këtë qëllim.  

Ajo nuk fsheh gjë, përveç faktit që, realiteti të cilit i jep këtë legjitimitet, nuk është ai më i 
miri. Sidoqoftë, realiteti i sotëm e ka kapërcyer atë. Elemente të këtij realiteti ishin shfaqur 
qysh gjatë vitit të kaluar dhe ishin këto që detyruan ngritjen e një komisioni kushtetor, për të 
bërë ndryshimet e përmirësimet e saj, komision, i cili zbatoi, deri në njëfarë limiti, 
kompetencat në projektin që na paraqitet. Por ne mendojmë se edhe ky projekt ka mjaft gjëra 
të diskutueshme. Aty është bërë një hap i dalluar, që e shkëput këtë projekt nga Kushtetuta e 
vitit 1976, si fjala vjen te neni 8, ku flitet për partitë politike që janë të ndara nga shteti, që 
plotësohen më pas me nenin 46 për departizimin në ushtri etj. Por kjo ndarje nuk është e 
artikuluar deri në fund, për sa kohë që nuk departizohet i gjithë aparati shtetëror, si dhe 
instituconet e ndërmarrjet dhe nuk depolitizohen deri në fund ushtria, forcat e rendit etj.  

Një nga parimet kryesore të këtij projekti, që do të donim të kritikonim, është centralizmi, i 
cili shfaqet në aspektin ekonomik, në atë administrativo-burokratik dhe në atë të përqendrimit 
të pushteteve, që sipas mendimit tonë është imanent në këtë projekt. Në grupin e neneve 11-
22, të cilat rregullojmë marrëdhëniet ekonomike, nuk artikulohet sistemi ekonomik të cilin ato 
rregullojnë, por materializohet mentaliteti centralist në nenin 19, ku thuhet që shteti kujdeset 
për planifikimin etj., në nenin 20 që shteti ushtron kontroll mbi tregtinë etj. Mbi bazën e këtij 
grupi nenesh, shteti, sipas rregullve të parashikuara me ligj, sipas nenit 14, ka mundësi të 
sillet si t’i pëlqejë me kooperativat dhe të ketë edhe legjitimitet, sepse toka sipas nenit 12 
është pronë ekskluzive e shtetit. Monopoli i shtetit mbi tokën jo vetëm zbulon mentalitetin 
centralist por, për mendimin tim, e vë fshatarin përpara një të ardhmeje të pasigurt. 
Megjithëse njihet e drejta e pronës private, ky grup nenesh, në të tërën e tij, i jep përparësi 
pronës shtetërore dhe kontrollit të papërcaktuar të shtetit në planifikim, në tregti etj.  

Pjesa e dytë e Kushtetutës duket sikur ka pësuar ndryshime, sepse rregullimi me ligj i 
kryetarit të shtetit ka tërhequr vëmendjen. Por njëkohësisht nuk duhet të harrojmë se gjithë 
sistemi burokratik nuk ka pësuar asnjë ndryshim të rëndësishëm. Për të argumetuar 
centralizmin në këtë sferë, mjafton të citojmë nenin 104, ku thuhet: “Urdhrat dhe udhëzimet e 
seksioneve dhe të zyrave pranë komiteteve ekzekutive mund të shfuqizohen nga këshilli 
popullor, nga komteti ekzekutiv, nga organi i specializuar pranë komitetit ekzekutiv të këshillit 
popullor më të lartë, si dhe nga ministri përkatës.”  

Besoj se këto seksione e zyra nuk do ta kenë të lehtë të japin urdhra e udhëzime në këto 
kushte. Po ashtu parim i organeve lokale mbetet ende parimi i organizimit të sovjetëve. Apo 
në nenin 105, ku thuhet që struktura e organeve lokale caktohet me ligj, ndërkohë që neni 87 
pika 3 ia jep këtë kompetencë Këshillit të Ministrave. Shkurt, tërë organizimi shtetëror mbetet 
ai që ka qenë, centralist.   

Presidenti, që na ofron projekti, bashkon kompetenca edhe mbi të tri pushtetet. 
Demokracia e vërtetë shkon nga ndarja e tyre, centralizmi shkon nga bashkimi. Mundësia e 
shumë pushteteve sjell gjithmonë mundësinë e demagogjisë. Përveç funksioneve 
ceremoniale e përfaqësuese, Presidenti në këtë projekt ka kompetenca të organit ligjvënës 
(neni 80, paragrafi 7,8,11,18,19,20) dhe mbi organin ligjvënës  (neni 80, paragrafi 5 dhe 10). 
Ai ka kompetenca ekzekutive, aq sa të kryesojë dhe Këshillin e Ministrave (neni 80, paragrafi 
9), kompetenca që lidhen me gjyqësinë, duke caktuar katër anëtarë të  Këshillit Kushtetues, i 
cili e ka periodën 5 vjet, po aq dhe Presidenti. Në përfundim mund të themi që ai emëron dhe 
shkarkon ministra, përfaqësuesit diplomatikë, prokurorët, hetuesit, gjykatësit, drejtorët e 
institucioneve qendrore, si dhe katër nga gjykatësit kushtetues, me të cilët është 
bashkëmobibël. Shkurt, luan në mënyrë të ligjshme po ato funksione që luante në mënyrë po 
aq të ligjshme Sekretari i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës në shtetin e diktaturës 
së proletariatit, mbi bazën e Kushtetutës së vitit 1976. Gjithashtu, Këshilli Kushtetues nuk 
është i ndarë prerazi nga pushtetet e tjera, për sa kohë që gjykatësi kushtetues nuk ka 
garancinë e pavarësisë së tij. Garancia kryesore është inamobilibiteti, të cilin e 
kompromenton caktimi periodik.  

Kështu vijmë në përfundimin se centralizmi, një nga kolonat e Kushtetutës së vitit 1976, 
megjithëse jo aq solid, vazhdon të mbajë një peshë të caktuar në korpusin e projektit që na 
paraqitet.  

Vihen re, gjithashtu, në këtë projekt disa shenja nostalgjie për Kushtetutën e vitit 1976, si, 
për shembull, në nenin 56 kujtohen internimet, ose në nenin 61 tradhtia ndaj atdheut 
cilësohet si krimi me i rëndë, ndërkohë që mund të ndërtohej nga inversi: besnikëria ndaj 
atdheut është detyrë për të gjithë.  



E çuditshme është, po Kushtetuta e vitit 1976 ka edhe ndonjë nen që ka pësuar 
ndryshime negative. Për shembull, neni 6 i saj përcakton për zgjedhjet zona zgjedhjesh me 
numër të barabartë banorësh. Projekti, për të saktësuar, sipas traditës se ligjit elektoral të 
zgjedhjeve që porsa kaluan, shton fjalëzën “afërsisht”.  

Kapitulli i të drejtave të njeriut prononcohet për një sërë të drejtash, por shpesh lë 
mangësi në kuptimin e realizimit të tyre. Neni 23 shprehet për lirinë e besimit fetar, por jo për 
ushtrimin e besimit dhe për institucionet e tij, ndërkohë që neni 40 thotë shprehimisht që 
“shtetasve u krijohen kushtet për ushtrimin e kulturës fizike dhe të sporteve.” Njihet e drejta e 
organizimit të sindikatave, por ato instituohen si kontraktuese etj. Vetë ndërtimi centralist do 
ta kufizonte mundësinë e realizimit të të drejtave të artikuluara në ketë projektkushtetutë.  

Në përgjithësi ajo pasqyron dëshirën për të ndjekur realitetin, por ne nuk mund të bëjmë 
çdo tre muaj një të tillë. Një dokument i tillë themelor nuk mund të jetë provizor. Faza 
tranzitore në të cilën kalojmë, nuk jep mundësi të një pikëzimi përfundimtar, kështu që edhe 
një dokument tërësor nuk mund të lihet më provizor.  

Neve na duhet një kushtetutë më e mirë, shumë më e mirë se kaq, një kushtetutë ku 
ndarja e pushteteve të jetë e qartë, baza ligjore e ekonomisë së tregut po ashtu, të drejtat e 
liritë e njeriut të plota e të garantuara. Kjo do kohë. Dhe për këtë pikë ne të gjithë jemi dakord 
edhe proceduralisht se si mund ta ndërtojmë. Po ne jami para faktit që duhet të Zhbllokojmë 
shtetin. Atëherë propozimi ynë mbetet ai për një paketë ku të përcaktohen në mënyrë të 
gjeneralizuar dispozitat e përgjithshme të shtetit ligjor, me aftësi të tilla që të metastazojë ligje 
që duhen për zhbllokimin e shtetit, të cilat do të shqyrtohen e miratohen me precedencën e 
nevojave të shtetit. Ky është propozimi ynë.  

 Faleminderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Namik Dokle.  
Namik Dokle - E respektuar Kryesi, 
Kolegë të nderuar,  
Populli që na dha votëbesimin priste dhe pret shumë nga ne. Pas një periudhe jo të 

shkurtër trazimesh politike, vështirësi të panumërta ekonomike e tronditjesh shpirtërore, më 
së shumti ka dalë në plan të parë pyetja: a do të munden djemtë që dërguam në Kuvend t’u 
hapin udhë halleve të mëdha që kemi? Pyetja nuk është mosbesim, përkundrazi. Por 
njëherësh ajo ka dhe thirrjen për mençuri, përmbajtje, tolerancë e mirëkuptim dhe mbi të 
gjitha përgjegjësi të plotë për atë mision që populli vetë na ngarkoi.  

Jemi para një situatë shumë delikate. Tensionet shoqërore po shtohen në mënyrë të 
pakontrolluar. Nga mosfunksionimi i shtetit juridik po preken rëndë të drejtat shoqërore dhe 
liritë e individit. Rendi publik po merr përmasat e një amullie. S’ka ditë që të mos ndodhin 
krime të rënda apo të lehta, por gjithsesi tepër shqetësuese për jetën normale të popullit. 
Vrasje, vjedhje, kërcënime, thyerje. Gjithkund dëgjon pyetjet shqetësuese: Çfarë u bë? Kush 
u godit? Çfarë u dogj? Kush u vodh? Sa ikën e ku shkuan? Dhe para gjithë kësaj situate 
veprimi i organeve thuajse është bllokuar. Praktikisht kemi arritur në portat e një paralize 
ligjore, kur fare mirë mund dhe duhet të futemi në portat e demokracisë, që nuk i hapëm 
lehtë. E pra, s’ka pse t’ia mbyllim vetes ato, qoftë dhe për një javë apo për një ditë. Prandaj 
mendoj dhe shpreh mendimin e zgjedhësve të mi, që është tëpër urgjente të zhbllokojmë 
veprimtarinë e shtetit, për të përballuar disa kontradikta aktuale të tij, për të kapërcyer 
gjendjen e parregullt kushtetuese, për të hapur rrugën e veprimtarisë shtetërore brenda dhe 
jashtë vendit.  

Është e domosdoshme të bëjmë miratimin në parim të Kushtetutës, si një dokument 
provizor, dhe njëherësh edhe të komisionit që do të merret me punën, për ta kthyer atë në një 
të ardhme në kushtetutë definitive. Është e arsyeshme ta bëjmë këtë edhe për faktin se 
dokumenti që kemi në dorë është një hap cilësor, në krahasim me kushtetutën e mëparshme, 
për garantimin ligjor e të vullnetshëm të zhvillimit të mëtejshëm të demokracisë nëpërmjet një 
bashkëpunimi konstruktiv të të gjitha forcave politike të vendit, veç atyre që janë të 
përfaqësuara në Kuvend me mandatin që u dha populli.  

Vetë procesi i hartimit të projektit të Kushtetutës për një përiudhë jo të shkurtër kohe ka 
qenë një shembull dialogu. Ai ka ndjekur zhvillimet shqiptare të kohëve të fundit, është 
ndikuar prej tyre, në mos edhe ka ndikuar mbi to. Komisionit të posaçëm i erdhën qindra e 
qindra letra, sugjerime e propozime nga populli, fakt ky që tregon interesimin e tij për ligjin 
themelor të shtetit të vet, aq edhe kulturën demokratike që vjen në rritje.  

Gjithashtu, në shtyp e në Radiotelevizion u bënë diskutime të shumta e të dobishme, me 
synimin pozitiv për të arritur standardin demokratik të Kushtetutës. Me krijimin e Parlamentit 
të parë pluralist do të duhet sigurisht të bëhen ndryshime të mëtejshme. Dokumenti që 



paraqitet është një fillesë mirëkuptimi dhe një bazë për refleksione konstruktive në hartimin e 
legjislacionit bazë të shtetit. Ky dokument që kemi në dorë, pavarësisht se propozohet  
provizor, përmban bazat e nevojshme ligjore për funksionimin e shtetit juridik, për zhvillimi e 
përshpejtuar ekonomik, të mbështetur në larminë e formave të pronësisë e në një 
bashkëpunim me të gjithë botën e jashtme, premisa këto që hapin shtigje për një kapërcim 
me sa më pak dhimbje të gjendjes së vështirë që përjetojmë aktualisht.  

Në këtë projekt ka pika të shumta nevralgjike, por vështirë se mund të gjendet një 
problem më sensibilizues sesa ai që lidhet me të drejtat dhe liritë e njeriut. Ky problem 
paraqitet në të vërtetë si raport midis shtetit dhe shtetasve. Kushtetuta e re, duke realizuar 
synimin për kalimin nga shtetëzimi i njeriut në humanizimin e shtetit, afirmon dhe mbështetet 
te një nga normat kryesore të Kartës së Parisit, se mbrojtja e zhvillimi i të drejtave të njeriut 
dhe i lirive themelore është përgjegjësia e parë e çdo qeverie. Ajo na bën të mundur ta 
shikojmë shtetin jo jashtë nesh e mbi ne, por ndërmjet nesh e për ne.  

Projekti që shtrohet për miratim është përpjekja e parë me të vërtetë e madhe dhe 
europiane për t’iu afruar njeriut, individit, nga pozita thellësisht demokratike. Në të gjen gjithë 
katalogun ndërkombëtar të lirive demokratike dhe të të drejtave të njeriut të qytetëruar. Në 
Kartën e Parisit për një Europë të re, në kapitullin e të drejtave të njeriut thuhet shprehimisht 
kështu: “Ne afirmojmë që çdo individ, pa asnjë dallim, gëzon të drejtën e lirisë së mendimit, të 
ndërgjegjes, të fesë dhe të bindjeve, të lirsë së të shprehurit të mendimit, të lirisë së grupimit 
dhe mbledhjeve paqësore, të lirisë së lëvizjes. Askush nuk do t’i nënshtrohet arrestimit 
arbitrar ose mbrojtjes nën mbikëqyrje, torturave ose llojeve të sjelljes dhe ndëshkimit të 
ashpër çnjerëzor që ulin dinjitetin e njeriut. Çdo njeri gëzon, gjithashtu, të drejtën të njohë dhe 
të veprojë në bazë të të drejtave të tij, të marrë pjesë në zgjedhje të lira e të drejta, gëzon të 
drejtën e gjykimit të drejtë e publik në rast se akuzohet për një krim, gëzon të drejtën të 
zotërojë pronë vetë ose në grup dhe të merret me sipërmarrje individuale, të gëzojë të drejtat 
e tij ekonomike, shoqërore dhe kulturore”.  

Të gjitha këto janë të sanksionuara në projektin e Kushtetutës, në nenet 29, 30, 37, 38, 
39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55 dhe 56, përveç shumë të drejtave të tjera 
që përfshihen në 42 nenet e kreut “Mbi të drejtat dhe detyrat themelore të shtetasve”. Edhe 
nëse do të aprovojmë ndonjë dokument si dispozita kryesore legjistative apo të përkohshme, 
një pjesë e madhe e këtyre duhet të përfshihen në to, sepse ato përbëjnë jo vetëm disa 
afirmime të realitetit, por përvijojnë edhe realitetet e ardhshme. Edhe pse ndonjë prej tyre ka 
qenë përfshirë në disa akte nënligjore të mëparshme, tani ato, veç gjerësisë dhe thellësisë, 
veç diapazonit human që marrin, garantohen plotësisht me ligj, gjë që rrit vlerat praktike e 
jetësore të tyre. Për të gjitha këto, projekti përshkohet edhe nga dimensioni ndërkombëtar, 
sepse njeh fuqinë e normave ndërkombëtare të pranuara përgjithësisht.  

Në tërë kapitullin “Mbi të drejtat e shtetasve” duket qartë se tashmë shteti nuk do të jetë 
shpërndarës i të drejtave, bindjeve, ideve, politikës, vlerave morale etj. Në to mbahet 
parasysh se e drejta e njeriut nuk mund të jetë dhuratë e tjetërkujt, por atribut i tij si qenie 
njerëzore e shoqërore. Në to mbahet parasysh, gjithashtu, se njerëzit krijojnë shtetin dhe se 
koncepti paternalist, sipas të cilit të drejtat e njeriut janë produkt i shtetit, është i huaj për 
demokracinë. Si i tillë, dokumenti që kemi qëndron në radhë me dokumentet ndërkombëtare 
mbi të drejtat e njeriut dhe liritë e individit. Duke hartuar atë në një kohë kur kemi edhe 
dokumentet e fundit të KSBE-së, na jepet shansi për ta ngritur edhe me shumë standardin e 
Kushtetutës, në punën e mëtejshme që do të zhvillojë komisioni. Natyrisht, për këtë do të na 
duhej një mirëkuptim me i plotë, sepse që këtu do të vendosej, po të shprehemi në mënyrë 
figurative, ai koalicion ligjor që do të hapte rrugën e bashkëpunimit në të mirë të popullit e në 
interes të kombit, për të cilët u betuam bashkërisht.  

Duke i ftuar të gjithë deputetët që ta miratojnë këtë dokument të nevojshëm për zbllokimin 
e veprimtarisë së nevojshme shtetërore, do të kisha edhe një sugjerim shumë shoqëror. Së 
pari, për kolegët e mi deputetë të PPSH-së: le t’i dëgjojmë pa paragjykime diskutimet e 
propozimet e kolegëve të tjerë, që ato t’i shërbejnë punës së komisionit të Kushtetutës 
definitive. Së dyti, për kolegët, deputetët e Partisë Demokratike pa paragjykime t’i bëjmë 
vëretjet e sugjerimet, duke u bazuar në atë se çfarë është shkruar në këtë projekt dhe jo në 
atë se kush ka punuar për të. Komisioni i mëparshëm, përveçse në diskutimet dhe në traditën 
e popullit tonë, është bazuar edhe në studime krahasuese mbi kushtetutat me standardet më 
të larta të demokracisë së kohës, si ato të Francës, Italisë, Zvicrës, Spanjës, Anglisë, deri dhe 
me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, megjithëse Europa atë e quan të prapambetur. 
Argumenti dhe jo paragjykimi është baza e dialogut dhe ne të gjithë jemi mbledhur këtu për 
dialog demokratik.  



Faleminderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Blerim Çela.  
Blerim Çela - I nderuar zoti Kryetar,  
Të nderuar zonja dhe zotërinj deputetë,  
Diskutimi i Kushtetutës është ndër problemet me thelbësore të këtij kuvendi, prandaj edhe 

serioziteti në trajtimin e kësaj çështjeje duhet vleresuar drejt.  
Vetë pala e Partisë së Punës nuk është dakord me Kushtetutën e vitit 1976, e cila ka 

sanksionuar me ligj luftën e klasave, diktaturën e proletariatit, ekonominë e planifikuar, që 
nëpërmjet një centralizmi të theksuar burokratik ka penguar pronën private dhe iniciativën e 
lirë, investimet e kapitalit të huaj, krijimin e ndërmarrjeve të përbashkët; ka penguar 
përdorimin e kredive që çuan në parimin absurd të mbështetjes në forcat e veta, duke 
asfiksuar eknominë nga viti në vit, derisa plagët e hapura filluan të mbajnë erë e të rrjedhin 
me ngjarjet e 2 korrikut, me eksodin e Vlorës, të Durrësit, të Shëngjinit, të kufijve jugorë e 
veriorë e deri në maskrën e 2 prillit të Shkodrës. A mund të mbetet në fuqi një kushtetutë e 
tillë që përshkohet fund e krye nga një fill i kuq marksist-leninist, me bazë ekonomike: pronën 
përbashkët mbi mjetët e prodhimit? Në asnjë mënyrë. Ajo duhet abroguar.  

Vetë Partia e Punës na paraqet për diskutim një Projektkushtetutë të re, megjithëse me 
shumë të meta, më të përparuar se ajo e vitit 1976. A duhet diskutuar projekti i Kushtetutës 
se re? Unë mendoj që jo. Arsyet janë këto:  

E para, ajo bie në kundërshtim me detyrën që u vu nga Kuvendi Popullor më 13.10.1990, 
që lejon vetëm ndryshime në të e jo paraqitjen e një kushtetute të re. Pra, detyra e komisionit 
për hartimin e saj është tejkaluar.  

E dyta, kjo projektkushtetutë është hartuar nga një komision i njëanshëm, pra është një 
kushtetutë moniste që u dashka miratuar nga një parlament pluralist.  

E treta, në Shqipëri përveç Partisë Demokratike ekzistojnë edhe parti të tjera politike, të 
cilat, ndonëse nuk kanë përfaqësues në Parlament, duhet pyetur si forca politike që kanë 
mendimet e tyre, gjë që çon në hartimin e një kushtetute me serioze e demokratike.  

E katërta, nuk do të ishte aspak serioze që shteti ynë të udhëhiqej nga një kushtetutë 
provizore, moniste, siç është projekti që na është paraqitur.  

Në qoftë se duam kushtetutë të mirëfilltë demokratike e që t’i rezistojë kohës, të ngremë 
një komision të përbashkët me pjesëmarrjen e të gjitha partive politike dhe me specialistë të 
aftë, në mënyrë që kushtetuta të kënaqë kërkesat e të gjitha palëve e mbi të gjitha t’u 
përgjigjet kërkesave të kohës dhe interesave kombëtarë. Këtu të vendoset komisioni dhe afati 
i përfundimit të kësaj  kushtetute.  

Meqënëse unë kërkoj abrogimin e Kushtetutës së vitit 1976 dhe mosdiskutimin e projektit 
të paraqitur, me se do të drejtohet shteti? Jo vetëm mendimi im, por edhe i zotërinjve të tjerë 
deputetë të grupit tonë është që të miratojmë një paketë ligjesh  me disa nene që zgjidhin 
problemet kryesore, si të drejtën e pronësisë, të drejtat e individit, të organeve të drejtësisë 
dhe të Kryetarit të Shtetit. Për mendim tim, me këtë paketë ligjesh i japim mundësi zhvillimit të 
ekonomisë së tregut, lejojmë akordimin dhe përdorimin e kredive dhe të investimeve të huaja 
në Shqipëri, pronësin  private, shoqëritë aksionere të brendshme e të përbashkëta, liritë e të 
drejtat e njeriut sipas parimeve të KSBE-së, të Kartës së Helsinkit  e të Parisit, zgjedhim 
Presidentin dhe organet e drejtësisë, të ndara nga njëra-tjetra, e së fundi bëjmë depolitizimin 
e organeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së 
Drejtësisë, gjykatës, prokurorisë dhe hetuesisë.  

Si do ta mendoja unë kushtetutën e re?  
Vendi ynë të quhet Republikë Shqiptare Parlamentare, me kryetar shteti një president me 

fuqi legjislative, ku preçedencë të ketë Parlamenti. Rendi ekonomiko-shoqëror të jetë ai i 
mbështetur në pronën private mbi mjetet e prodhimit, me ekonomi të tregut e inciativë private 
të lirë, pa sistem vizash, që do t’i jepte mundësi zhvillimit të afarizmit me jashtë, zhvillimit të 
ekonomisë me investime e kapitale të brendshme, të jashtme dhe të përbashkëta. Do të 
dëshiroja një shtet të ndarë nga ekonomia, ku ai të merret me ruajtjen e kufijve, të sovranitetit 
të atdheut, me ruajtjen e qetësisë publike me anën e një ministrie të ruajtjes së rendit, me një 
kundërzbulim të varur nga Presidenti. Shteti të merret me zhvillimin e arsimit, të kulturës e të 
shëndetësisë, si dhe me mbrojtjen e interesave të konsumatoreve nga prodhuesit. Ai të mos 
merret me financimin e ekonomisë, siç ka bërë deri tani, por vetëm të vjelë të ardhura 
nëpërmjet një politike fiskale të kujdesshme, duke u marrë me përcaktimin e politikave në 
sektorë të ndryshëm të ekonomisë, duke i dhënë prioritet zhvillimit të industrisë kombëtare, 
dhe me stimulimin e lëvizjes demografike të popullsisë së fshatit drejt qytetit, duke i lënë 
fshatarët të lirë të ndjekin atë rrugë zhvillimi që u pëlqen e përputhet me interesat e tyre.  



Ideologjia të jetë ajo e pajtimit kombëtar dhe e mbrojtjes së të drejtave të individit sipas 
parimeve të shprehura në aktin Final të Helsinkit, të Kartës së Parisit e të KSBE-së.  

Të lejohen shtëpi botuese, radio, televizion, e kinematografi private.  
Të shpërblehen punëtorët e papunë nga fondet e asistencës sociale, ndërsa atyre që u 

ndërpritet puna për shkaqe që nuk varen prej tyre, t’u paguhen nga ndërmarrja ku punojnë, 
por jo sipas parimit të mekanizimit të ri ekonomik, ku me një dore paguhen me 80% të pagës 
dhe me dorën tjetër u mbahet nëpërmjet dëmshpërblimit që i bëhet humbjes tremujore apo 
vjetore.  

Punonjësit  të gëzojnë të drejtën e punës e të pushimit. Për çdo orë të mbajtur në 
mbledhje apo roje operative të gatishmërisë luftarake të paguhen me 150% të pagës bazë, si 
dhe të mbrohen e të shpërblehen fëmijët e të rënëve për mbrojtjen e atdheut apo të rënëve 
në punë për rindërtimin e vendit.  

Të ndërtohet një sistëm pagash e pensionesh dinjitoze, ku shtetasi të ketë mundësinë të 
ushqehet, të vishet, të mbathet, të strehohet normalisht, si dhe të ketë mundësinë që të 
kursejë të paktën deri në 30% të pagës bazë mujore.  

Do të dëshiroja që organet e drejtësisë të mos varen nga njëri-tjetri. Prokura të merret me 
ndjekjen penale e me rastet e shkeljes së ligjeve. Hetuesia të merret me hetimin e çështjeve 
që paraqet prokuroria  dhe gjykata me gjykimin e tyre. Ministria e Drejtësisë të kontrollojë 
veprimtarinë e administratës gjyqësore dhe Gjykata e Lartë të gjykojë në shkallë të parë 
vetëm ata persona që do të miratonte Kushtetuta, për të mos hyrë në kompetencat e 
gjykatave të bazës.  

Do të ishte me vend që të krijoheshin, duke gjetur shprehje në Kushtetutë, gjykatat 
administrative për të gjykuar konflikte eventuale administrative.  

Krijimi i një organi të lartë si Këshilli i Lartë i Drejtësisë do të ishte i domosdoshëm dhe 
kryetari i këtij Këshilli të zgjidhej nga Parlamenti, duke patur të drejtën e faljes. Kryetari i këtij 
Këshilli do të duhej të ishte detyrimisht jurist.  

Krahas Këshillit të Lartë të Drejtësisë të sanksionohej me ligj, të shprehur në Kushtetutë, 
krijimi i Gjykatës Kushtetuese, e zgjedhur tërësisht nga. Kuvendi Popullor, për të gjykuar 
sipas kërkesës së një pjese të deputetëve papajtueshmërinë e ligjeve me Kushtetutën dhe 
shfuqizimin e tyre, duke e parashtruar më parë në Parlament.  

Së fundi do të kërkoja që stema e flamuri kombëtar të çideologjizoheshin. Ato të mbeten 
si simbole të të pareve tanë e jo të përjetësojnë një ideologji të caktuar, cilado qoftë ajo. 
Kombi është do të jetë mbi çdo ideologji, me devizën e rilindasit të madh Vaso Pasha: feja e 
shqiptarit është shqiptaria.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Vangjel Stamo  
Vangjel Stamo -Të nderuar deputetë,  
Në diskutimin për Kushtetutën çdo shtetas duhet të japë kontributin e tij. Sidomos nga ne 

deputetët, si mbledhës dhe përfaqësues të mendimit të një mase të madhe njerëzish, pritet 
një ndihmë konkrete dhe cilësore në favor të saj. Koha prej shtatë ditësh, që u la për të 
studiuar projektin e paraqitur, sigurisht që do të japë ndihmesën e saj, megjithëse përpjekjet 
për stabilizimin e Kushtetutës sonë mendoj se do të kërkojnë edhe më shumë kohë.  

Shumë probleme dhe halle kemi sot, por mbi të gjitha, pa dyshim, vendosja e 
demokracisë së vërtetë, si dhe themelimi i shteti juridik. Të dyja këtyre duhet t’u paraprijë një 
rend kushtetues i tillë, që çdo ligjvënës ta mendojë veten e tij njëkohësisht në pozitën e 
shtetasit më të thjeshtë, çdo gjykatës ta mendojë veten e tij sikur të ishte në bankën e të 
akuzuarve, çdo njeri të mendojë e të veprojë sipas këshillave që do t’u jepte ai vetë njerëzve 
të tjerë. Për të arritur këtë qëllim duhet të futemi brenda hapësirës dhe kohës. Na duhet, së 
pari, të njohim e të pranojmë gjëndjen aktuale të Shqipërisë, nisur jo nga këndvështrimi 
partiak, por duke bërë krahasime reale me botën që na rrethon, në veçanti me fqinjët tanë 
gjeografikë, në përgjithësi me Europën, me të cilën duhet të bashkohemi, së pari, dhe pastaj 
të barazohemi me të.  

Gjendja tepër e rëndë dhe e vështirë ekonomike e politike dhe sidomos psikologjike, që 
po kalon populli shqiptar, duhet të na bëjë të ndërgjegjshëm se ky vend ka nevojë për një 
periudhë tranzitore të konvaleshencës, ku, duke u shëruar nga alergjitë e së djeshmes dhe të 
sotmes, do të mund të shkëputemi nga utopia në të cilën jemi futur këtë gjysmë shekulli. 
Vetëm pas kësaj do të mund të sinkronizohemi me frekuencat e zhvillimeve europiane.  

Është përhapur mendimi se një kushtetutë, që të pretendohet se do t’i rezistojë kohës, do 
t’i zgjidhë shpejt e shpejt problemet dhe do t’i kënaqë aspiratat e popullit që po pret. Në qoftë 
se ne të gjithëve, që jemi mbledhur në këtë kuvend, do të na gënjejë mendja se vetëm me një 



akt administrativ do të vijë “deux ex machina”, s’do të bënim gjë tjetër veç do të shtonim 
vazhdën e gabimeve që janë bërë deri me sot. Pa veprime konkrete, vullnet demokratik dhe 
sidomos pa distancim total nga sëmundjet e së kaluarës, nuk mund të shërohet psikologjia e 
çorroditur e popullit shqiptar, pra dhe dëshira e tij për punë.  

Sa thashë më lart, nuk do të thotë aspak se ne nuk duhet të merremi me Kushtetutën. 
Përkundrazi, me mundësitë që kemi, ta hartojmë atë sa më të mirë, sa më demokratike, ta 
plotësojmë me çka i duhet popullit sot. Por kurrsesi në të të mbetet në këtë fazë pa u 
pasqyruar momenti tranzitor dhe kushtet specifike që po kalojmë. Kjo për disa arsye:  

1. Kushtetuta që do të miratojmë në Kuvend në këtë sesion nuk ka se si të jetë e 
përsosur dhe definitive, sepse është projektuar mbi një truall konservator dhe njëherazi 
tranzitor, që po ndryshon nga dita në ditë.  

2. Pa dashur të nënvleftësoj aspak reputacionin e secilit deputet të pranishëm në ketë 
Kuvend,  nuk mund të pretendohet se këtu është mbledhur truri me i kualifikuar i kombit. Fakti 
i thjeshtë, që është pranuar nga shumica, se votimet te ne u zhvilluan kryesisht mbi 
preferencat partiake, ka lënë jashtë loje personalitete të tjera të njohura ose jo nga të gjitha 
subjektet elektorale që konkurruan në këto zgjedhje.  

Gjithashtu, koha tepër e shkurtër, kushtet e tjera dhe eksperienca e pakët në një 
maratonë pluraliste nuk mundësuan një afirmim të plotë dhe demokratik të potencialit krijues 
të popullit tonë, kryesisht brenda vendit, por edhe jashtë tij. Në kuadrin e këtij gjykimi nuk 
përjashtoj aspak edhe kolegët e partisë sime, si dhe veten time.  

3. Është e pranishme një psikologji e përgjithshme, e cila nuk mund të jetë kurrsesi pa 
arsye objektive, analiza e të cilës nuk është qëllimi im, se rezultati i zgjedhjeve nuk pasqyron 
ashtu siç duhet interesat mbarëkombëtarë, gjë e cila pasqyrohet në mungesën e dëshirës për 
punë, në eksodin shkatërrues, në ekseset reciproke në kategori të ndryshme njerëzish, në 
mungesën e investimeve të huaja etj., etj.  

Çdo kush nga ju mund të pyesë se cili është qëllimi i këtyre parashtrimeve. Ju lutem, 
zotërinj, të më dëgjoni dhe të më kuptoni. Pikërisht për të mos mbatur në kufijtë e 
konceptimeve abstrakte, mendoj se disa çështje themelore të Projektkushtetutës, që na u 
servir si material studimor, nuk janë zgjidhur drejtë që në përmbajtje. Shumë të tjera nuk janë 
trajtuar në formën adekuate.  

1. Nga pjesët që kërkon përmirësime është ajo ku shprehen liritë dhe të drejtat e individit.  
2. Problemi kyç që mendoj se nuk është zgjidhur në projektin e Kushtetutës është çështja 

e pronësisë, e cila përsëri mbetet në kornizat e ideologjizimeve socialiste.  
3.Kontradiktë tjetër thelbësore e Projekt-kushtetutës është se ka mbetur jashtë rrugës 

ekonomia e tregut, e cila është e asfiksuar që në fillim nga vetë struktura e Qeverisë, e cila 
sipas nenit 87, ka përsëri të centralizuar drejtimin dhe planifikimin e ekonomisë.   

4. Lidhur me organet e larta të administratës shtetërore mendoj se duhen pasqyruar më 
drejt dhe më shkoquor të gjitha organet, sidomos Ministria e Mbrojtjes, Ministria e 
Brendshme, Ministria e Drejtësisë, duhen specifikuar më në hollësi për detyrat e veçanta që 
kanë, si dhe kompetencat në kuadrin e një shteti juridik.  

5. Pozicioni i Presidentit dhe kompetencat e shumta që i ka besuar Projektkushtetuta 
paraqesin rrrezikun tashmë të provuar në vendin tonë për absolutizimin e pushtetit në duart e 
një personi të vetëm, me fjalë të tjera qëndrimin në një diktaturë të re. Për kushtet specifike të 
vendit tonë duhet sa më shumë, të paktën për një përiudhë tranzitore, të largohem nga 
pushteti i një personi  të vetëm. Duke lënë mënjanë tani për tani qënien e Presidentit, shumë 
nga atributet e tij mendoj se duhet t ushtrojë Kuvendi. Më vonë, me vendosjen e demokracisë 
te ne, mund të realizohet ajo kulturë politike që do të na sugjerojë variante bashkëkohore të 
modelit shtetëror.  

6. Rëndësi të veçantë do të kenë për të ardhmen organet e pushtetit lokal në drejtim të 
organizimit dhe sidomos të kompetencave të tyre. Në gjendjen e sotme ka mangësi serioze 
në organet lokale. Nga njëra anë mungesa e kompetencave dhe njëkohësisht në shumë 
hallka shtetërore, deri lart në Qeveri, dublimi i detyrave kanë krijuar një zinxhir burokratik të 
gjatë e të ndryshkur, që s’ka përendi ta zhbllokojë. Gjithashtu, në kushtet e pluralizmit 
parlamentar, ekzistenca monopartiake e organeve të pushtetit lokal është një kontradiktë 
regresive që pengon dhe ngadalëson zhvillimin. Për këtë i propozoj këtij Kuvendi të caktojë 
dhe të miratojë shpejtimin e zgjedhjeve lokale të pushtetit brenda muajit korrik të këtij viti. 

 7. Mangësi të theksuara ka pasur ligji për zgjedhjet, sepse vetë Kushtetuta nuk i ka 
saktësuar kriteret e përgjithshme elektorale, sidomos në kushtet e pluralizit politik. Vënia e 
shoqatave të ndryshme shoqërore, profesionale, moshore, të seksit etj., në rolin e subjektit 
elektoral ishtë një nga spekulimet e partisë në pushtet gjatë zgjedhjeve të fundit.  



Lidhur me çështjen së cilës Kushtetutë duhet t’i referohemi, mendoj se Presidiumi i 
Kuvendit Popullor, para se të na servirte projektin e Kushtetutës si material studimor, duhet të 
na kishte dhënë Kushtetutën e vitit 1976 që është në fuqi dhe sipas vendimit të Kuvendit 
Popullor të vitit të kaluar që caktoi komisionin e posaçëm, duhet të bëheshin referencat 
përkatëse për ndryshime e plotësime në Kushtetutën ekzistuese dhe jo për të paraqitur një 
projekt të ri.  

Logjika e thjeshtë të çon në faktin se nuk ka arsye juridike për ta konsideruar të bllokuar 
gjëndjen e shtetit. Për të proceduar rendin e punimeve të Kuvendit Popullor fare mirë mund të 
mbështetemi në Kushtetutën që është në fuqi, pra të vitit 1976. E rëndësishme, mendoj unë, 
është të zhbllokojmë psikologjinë e mbarë popullit shqiptar, siç po duket e ka mendjen që të 
largohet një orë e më parë nga vendi i vet. Faktet tregojnë se masës së popullit pak i 
intereson forma shtetërore me president apo me Presidium. E rëndësishme për popullin sot 
është garantimi i mirëqënies ekonomike dhe lirive individuale, në raport me vendet që ai i 
shikon dhe i kontakton përditë, siç janë Italia, Greqia dhe Jugosllavia.  

Propozoj që ky kuvend, me mundësitë që ka dhe me sensin më demokratik, të ndryshojë 
e të plotësojë brenda një kohe sa më të shkurtër të gjitha ato nene të veçanta të Kushtetutës 
së vitit 1976, që të synoj realizimin e të drejtave të njohura të njeriut në një mjedis të 
ekonomisë së tregut, pavarësisht se kjo Kushtetutë kam bindjen se mbas një kohe të 
shkurtër, një deri në dy vjet, do t’i nënshtrohet një gjykimi të ri. Ngul këmbë që modifkimi i saj 
aktual të bëhet për pjesët esenciale, siç u përmendën më lart, përfshirë edhe depolitizimin e 
organeve. Së fundi, duke marrë parasysh tendencat në shtresa të gjera shoqërore, sigurisht 
jo vetëm të elektoratit që unë përfaqësoj, i propozoj këtij Kuvendi që brenda një viti të bëhen 
zgjedhje të reja për deputetë të Kuvendit Popullor. Ndonëse në aspektin burokratik kjo 
zgjidhje duket antikushtetuese. Le t’ia lëmë popullit ta gjykojë vetë me anë të referendumit. 
Kam bindjen se votëbesimi i këtij Kuvendi është mjaft i diskutueshëm. Në qoftë se merret një 
vendim i tillë nga vetë Kuvendi, unë mendoj se do t’i paraprijmë denjësisht vullnetit dhe 
vendimit që mund të marrë përndryshe vetë populli, pa pyetur Kuvendin. Rizgjedhjet brenda 
një kohe të shkurtër, pa pritur katër vjet sipas Kushtetutës, për momentet që po kalojmë, janë 
një zgjidhje dialektike, “një modus vivendi “ për t’iu përshtatur procesit tranzitor që u përmend 
më lart, një kohë e mjaftueshme për t’u futur në rrjedha e jetës europiane.  

Propozoj, gjithashtu, që brenda këtij viti Kuvendi të punojë pa shkëputje për ristrukturimin 
e sistemit ligjor të Shqipërisë. Një punë e tillë, me gjendjen e legjislacionit tonë, më duket se 
është më se e domosdoshme. Vetëm kështu unë shoh mundësi konkrete, atë demokratike 
për vendosjen e shtetit juridik shqiptar.  

Zgjedhjet e ardhshme për Kuvendin Popullor pas një viti le të zhvillohen në kushtet e 
plota të një shteti juridik. Në qoftë se ne si deputetë të popullit jemi betuar për interesat e tij, ju 
ftoj, të nderuar kolegë, t’i japim popullit kënaqësinë e qetësisë,  të lirisë e të demokracisë këtu 
në Shqipëri. Njëkohësisht të provojmë vetveten se nuk jemi kolltukofagë.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Kam një vërejtje, që të diskutohet rreth pikës së parë dhe të mos 

shpërndahemi në probleme të tjera, që s’janë në rendin e ditës.  
Fjalën e ka deputeti Leontiev Çuçi.  
Leontiev Çuçi - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Ajo që më shqetëson mua dhe mbarë opinionin shoqëror është që ne t’u japim bazë 

ligjore zgjidhjeve të problemeve të mëdha që po kalojmë. Në qoftë se në thelb këto zgjidhje 
qëndrojmë në projektin e ri të Kushtetutës, duke pasur parasysh edhe nevojën për plotësime 
e rregullime të saj, sikundër janë paraqitur këto edhe nga deputetët parafolës, unë mendoj se 
miratimi në parim, sipas programit të paraqitur, nuk cenon zgjidhjen e problemeve të 
ngutshme që shtron situata jonë.  

Në disktutimin tim dëshiroj të përqendrohem në ato 12 nene të projektit të Kushtetutës, të 
cilat, megjithëse mund të duken të pakta për trajtimin e një problemi themelor siç është 
ekonomia, kanë vlerë të veçantë nga përmbajtja që mbartin. Në to është sintetizuar një 
koncept i ri i zhvillimit të ekonomisë sonë për të ardhmen, janë legjitimuar parimet bazë të 
këtij koncepti dhe janë përcaktuar strukturat, elementet dhe rrugët e progresit tonë ekonomik 
në perspektivë. Modeli i ri ekonomik, ai i ekonomisë së tregut, është modeli më konstruktiv që 
ofrohet, alternativa më adekuate e zhvillimit të ekonomisë sonë.  

Pa pretenduar që në këtë diskutim të shkurtër të bëj analizën e vlerave të këtij modeli, 
dëshiroj të vë në dukje disa nga vlerat më të evidencuara të tij e të rrugës në të cilën do të 
ecë.  



Së pari, afirmojmë e përligjim largimin nga modeli i ekonomisë së centralizuar të tipit 
administrativo-burokratik, i cili jo vetëm që ka shteruar forcat e tij për zhvillim, por tashmë 
është bërë e qartë se përbën një faktor regresi ekonomik.  

Së dyti, i hapim rrugë ligjore ekonomisë së tregut, si forma më bashkëkohore dhe më e 
sprovuar e suksesit ekonomik, që po verteton se përmban potenciale zhvillimi.  

Së treti, krijojmë premisat reale për t’u integruar në ekonominë europiane e botërore, 
duke mos pasur më pengesa ose paragjykime për këtë problem.  

Me projektin e ri të Kushtetutës krijohen të tëra prerogativat e formimit të një ekonomie 
mikse e bashkohore. Vënia e pluralizmit pronësor në themel të strukturave të ekonomisë dhe 
afirmimi i statusit të barasvlefshmërisë së të gjitha tipeve e formave të pronësisë përbën 
garancinë më të sigurt për modelin e ri të ekonomisë që po krijojmë. E një rëndësie të 
veçantë është përligjja e pluralizmit kooperativist, i cili u jep kooperativave hapësira të gjera 
iniciative e vetëveprimi ekonomik, për të kapërcyer atë gjendje që ka ndrydhur e kufizuar 
pavarësinë e tyre si subjekte të veçanta ekonomike. Në këtë projekt kooperativës i jepen të 
tëra mundësitë që të shndërrohet në një person juridik më vete dhe të konkurrojë lirisht, pa 
pengesa administrative, për të mbrojtur interesat e saj ekonomikë.  

Jo më pak i rëndësishëm është afirmimi i të drejtës së pronësisë private, i të drejtës të 
trashëgimisë së saj, të drejta këto që njihen e garantohen me ligj si nga Kushtetuta jonë, 
ashtu edhe nga kushtetutat e sotme bashkëkohore. Krijimi i kësaj baze të re ekonomike do t‘i 
hapë rrugë një psikologjie të re dhe do të krijojë ndjenjën e fuqishme të motivimit, të nxitjes 
reale të individëve për punë, faktorë të cilët na kanë penguar e dëmtuar. Kjo bazë e re 
ekonomike do të krijojë edhe një ambient të ri ekonomik, ku do të lëvizin shumë subjekte, 
shumë mendje, sy e duar, të cilët tashmë nuk do t’i marrin impulset e veprimit me metoda 
administrative nga lart, por me metoda ekonomike nga poshtë. Iniciativa e lirë, vetëveprimi 
ekonomik, sipërmarrja afariste dhe konkurrenca e mbështetur në ligjet e kërkesës dhe të 
ofertës së tregut janë forca të reja lëvizëse që do të dominojnë mekanizmat e zhvillimit të 
ekonomisë në kushtet kur shteti do të luajë rolin e supervizorit.  

Sanksionimi në projektin e ri të Kushtetutës, i të drejtës së pronësisë për personat juridikë 
ose fizikë të huaj, si dhe i të drejtës për të investuar në ekonominë tonë e për të ushtruar 
veprimtari të pavarur ekonomike, përbën një faktor të ri zhvillimi që na ka munguar deri më 
sot. Impulset e fuqishme që do të vijnë nga ky kanal, të bashkërenduara edhe me potencialet 
e mundësitë ekonomike që kemi brenda vendit, më duket se ofrojnë zgjidhje reale, për të 
kapërcyer situatën e krizës ekonomike që po kalojmë.  

Në nenet e kësaj Projektkushtetute më duket se krijojmë me precedencë edhe një pozitë 
reale të afirmimit të të drejtës ekonomike të individit, duke e vënë atë me të vërtetë në kushte 
të barabarta, për të hyrë lirisht në garën ekonomike e për të siguruar pa kufizim administrativ 
të ardhura nga puna dhe djersa e tij. Madje, do të thosha, se në këtë drejtim ne bëjmë edhe 
një hap të ri përpara, duke njohur të drejtën e sigurimit të të ardhurave për individin nga 
prona. Këto prerogativa, që krijohen për individin si subjekt ekonomik, do të garantohen jo 
vetëm nga liria e pavarësia e tij ekonomike, por edhe nga krijimi i tërë elementeve të 
nevojshme që kërkohen për një ekonomi bashkohore tregu, duke pasur parasysh 
funksionimin e një tregu pluralist, që nënkupton jo vetëm tregun e mallrave, por edhe atë të 
kapitaleve, të letrave me vlerë, të fuqisë punëtore, të investimeve etj.  

Të nderuar deputetë,  
Rruga drejt ekonomisë së tregut, në të cilën po futemi me këtë Projektkushtetutë të re, 

është një rrugë e vështirë, me mjaft të panjohura e vështirësi për ne. Ne jemi pak të përgatitur 
për një ndërrmarrje të tillë. Na mungon akoma njohja e thellë dhe me kompetencë 
profesionale e problemeve të kalimit në ekonominë e tregut, na mungojnë elementet e 
strukturave e të superstrukturave të një ekonomie të tillë, na mungon, gjithashtu, edhe një 
përvojë komplete për këtë kalim. Prandaj mendoj se shpreh mendimin e kolegëve të mi 
deputetë e sidomos të deputetëve të fushës së ekonomisë, se pa një bashkëpunim të forcave 
tona intelektuale e profesionale, pa një mobilizim total e pa një konsensus për këtë qëllim, 
problemet e kalimit në ekonominë e tregut, në vend që të lehtësoheshin, do të bëheshin me 
të vështira e më komplekse. Shpresoj të mos gaboj, por më duket se një konsensus ekziston 
në vetë programin e partive politike e të organizatave politiko-shoqërore. Të gjitha në thelbin 
e tyre janë për kalimin në ekonominë e tregut. Mua  kjo më duket e rëndësishme dhe e 
vlerësoj, pavarësisht se për rrugët e këtij kalimi apo për elemente të veçanta të tij mund të 
ketë diskutime konstruktive, të cilat do të na çojnë edhe në zgjidhje më racionale. Unë shpreh 
bindjen se diskutimi i projektit të Kushtetutës në këtë Kuvend Popullor, përmirësimet që do t’i 
bëhen atij dhe impenjimi maksimal në bashkërendimin e forcave tona do të jenë vendimtarë 



për arritjen si të konsensusit politik, ashtu edhe të atij ekonomik. Shpreh bindjen se ne i kemi 
këto forca si deputetë të këtij Kuvendi, pa qenë nevoja e shprehjes së sugjerimeve, siç bëri 
parafolësi, për shpërndarjen e këtij Parlamenti, që unë mendoj se do të ishte një ofendim për 
vetë aftësitë tona profesionale për të drejtuar e zgjidhur problemet që na parashtron sot 
zhvillimi shoqëror.  

Pa mohuar vlerat e propozimit të deputetit Genc Ruli, unë kam rezervën e zgjatjes së 
zgjidhjes të problemeve që janë urgjente para nesh. Prandaj mendoj se alternativa më 
probabël është ajo e miratimit në parim, ku çdo ligj të paraprihet nga diskutimi i neneve 
përkatëse.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Agim Mero. 
Agim Mero -Të nderuar deputetë,  
Emocionet tona, e të gjithëve ne që jemi në këtë sallë dhe ngjitemi në këtë tribunë të 

lartë, bashkohen këto ditë bashkë me ato të atyre që na kanë zgjedhur e na kanë dhënë 
besimin të sjellim këtu zërin e vullnetin e tyre. Gjithë vëmendja e zgjedhësve tanë dhe e tërë  
popullit është drejtuar pa dyshim në këtë sallë, në këtë kuvend historik pluralist, me shpresë e 
besim se ne do të jemi të denjë të justifikojmë dëshirat dhe aspiratat e tyre. Bashkë me ne 
është këtu gjithë ajo plejadë ëndërrimtarësh e demokratësh të shquar, që e kanë dashur dhe 
ëndërruar Shqipërinë zonjë, që na bëjnë thirrje për urtësi e thellësi gjykimi, për të manifestuar 
në këtë Kuvend ato virtyte të shquara të shqiptarit, që edhe pse të marra nëpër këmbë, 
s’kanë vdekur e s’do të vdesin kurrë. Zëri  i të gjithëve, motoja e të gjithëve për ne duhet të 
jetë: vetëm një tempulli duhet t’i falemi, Shqipërisë, kombit.  

Diskutimi për Kushtetutën është një akt historik i asaj kthese radikale që ka filluar e duhet 
të bëjë Shqipëria drejt së ardhmes e demokracisë së vërtetë. Këtej buron përgjegjësia jonë e 
madhe që na ka ngarkuar mbi supe populli, për të cilën ne duhet të gjykojmë me zemër e me 
mendje si për një gjë të shenjtë. Ne duhet të ndahemi patjetër nga ajo kushtetutë tabu, që, 
megjithëse nga hartuesit e propaganda e kohës konsiderohej nga më demokratiket në botë, 
është e atillë që s’do t’ia kishin zilinë aspak as kanunet e fiseve mesjetare shqiptare. Shumë 
nene ogurzeza të asaj Kushtetute, që na bëjnë sot të na skuqet faqja para popullit tonë dhe 
botës, të ndërtuara nën peshën e rëndë të varesë së hekurt monopartiake, do të mbeten në 
kujtesën dhe ndërgjegjen e popullit shqiptar si kryqe varrezash.  

Duke diskutuar për Kushtetutën, ne do ta justifikonim emrin e nderuar të deputetit nëse 
vetë do të jemi në gjendje të çlirohemi nga gjithë ai kompleksitet faktorësh që na lidhin me të 
kaluarën, qofshin deputetë të shumicës apo të opozitës. Divergjencat në bindjet politike dhe 
në programet partiake të mos bëhen pengesë në vendimet që do të marrim, se vetë populli 
sot dhe e ardhmja do të na ndëshkonin rëndë. Mbi çdo paragjykim e mbi çdo bindje duhet të 
sundojë vetëm një gjë: Shqipëria, e ardhmja  saj. Edhe ai që  të mendonte ta përdorte 
aritmetikën e thjeshtë dhe rezultatin e zgjedhjeve si një ekuacion që do të zgjidhte problemet 
e mëdha që ka aktualisht vendi dhe e ardhmja e tij, do të gabohej rëndë.  

Mendoj  se me gjithë dëshirën e mirë të një pale, për të diskutuar për një kushtetutë të re, 
sot për sot është e pamundur dhe e paarritshme për shumë arsye politike, sociale dhe 
organizative, që u thanë këtu dhe unë s’dua të zgjatem në to. Prandaj bashkohem me idenë 
që kjo të bëhet në një fazë tjetër, me bindjen për t’i dhënë Shqipërisë jo një kushtetutë më të 
mirë nga një kushtetutë e keqe që kemi deri sot, por një kushtetutë të mirë e të qëndrueshme, 
për ta radhitur Shqipërinë me dinjitet në vendet me kushtetuta me të vërtetë demokratike, që 
të pasqyronte në mënyrë të plotë jo vetëm ndryshimet radikale që janë bërë e po bëhen në 
vendin tonë, por të kishte edhe vitalitetin e nevojshëm për t’ i shërbyer së ardhmes.  

Me gjithë  përpjekjet e pamohueshme të komisionit të punës për të paraqitur për diskutim 
materialin që kemi në dorë, me gjithë ndryshimet e mëdha që janë bërë nga Kushtetuta 
ekzistuese, mendoj se në konceptimin tërësor të këtij varianti ka defekte serioze, të ardhura 
nga motive tendencioze, nga influenca të dogmave e mendësive diktatoriale të së kaluarës. 
Gjithashtu, ka mungesë koherente e dizolante midis kapitujve e neneve të veçanta. Edhe 
kapitulli që, për mendimin tim, duket më i plotë, më i përpunuar, ai të drejtave të shtetasve, ka 
boshllëqe jo të vogla. Ne duhet të shkojmë drejt një republike parlamentare, me President me 
kompetenca më të kufizuara nga ato që paraqiten në projektin e dhënë. Kjo për shumë arsye, 
po midis të tjerave edhe për atë që të mos kufizohen në duart e një personi të vetëm, kushdo 
qoftë ai, aq pushtet e kompetenca që e kthejnë unin e tij në një kult, pasojat e të cilit, 
pavarësisht se në rrethana të tjera, kanë qenë katastrofale te ne.  

Përpjekjet që janë bërë nga komisioni, për të marrë nga kushtetutat e vendeve të tjera më 
demokratike, janë  të mira e të nevojshme, por mendoj se nuk na duhet një kushtetutë 



amalgamë e kushtetutave të vendeve të tjera, por një kushtetutë shqiptare, që të shprehë 
veçoritë dhe karakteristikat më të mira të shpirtit demokratik e human të shoqërisë e të 
popullit shqiptar. Duke ia lënë këtë së adhmes, ne ndodhemi aktualisht para problemeve që 
në njëfarë mënyre kërkojnë zgjidhje. Kriza e thëllë politike e sociale, gjëndja e rrënuar 
ekonomike, eksodi tragjik, pamjet e trishtueshme të qindra e mijëra të rinjve para portave të 
ambasadave, pranë porteve apo pikave kufitare, që kanë humbur besimin dhe shpresën në të 
ardhmen e vendit, ngjarjet makabre e gjakësore të 2 prillit në Shkodër etj., pasoja këto të 
gjitha të diktaturës dhe të paaftësisë së shtetit aktual dhe të Qeverisë, shtrojnë edhe para 
nesh detyrën imperative për t’u dhënë përgjigje e zgjidhje, në radhë të parë ata që kanë 
pushtetin në dorë, por pa dyshim edhe ne si organi më i lartë i pushtetit dhe si deputetë, 
përfaqësues të popullit.  

Jam plotësisht i mendimit që për të mos penguar aspak veprimtarinë shtetërore dhe atë 
ekzekutive si brenda vendit, ashtu dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, të aprovojmë atë 
grup ligjesh e ndryshimesh që i vijnë në ndihmë plotësisht kësaj veprimtarie. Madje jo vetëm 
ato që efektivisht janë ndryshuar me dekrete të veçanta, por të hapet rruga edhe për të tjera 
që do të jenë të nevojshme e të domosdoshme. Komisioni i veçantë parlamentar që u 
propozua dhe specialistët përkatës le të gjejnë atë formulë të nevojshme e të pranueshme të 
këtyre ndryshimeve dhe formulimeve, duke pasur për bazë edhe përvojën aktuale 
ndërkombëtare për raste të tilla.  

Zgjedhësit dhe popullin, që pret shumë nga ne, s’duhet t’i zhgënjejmë. Aktualisht të japim 
maksimumin e mundshëm. Mbi të gjitha t’u garantojmë qetësinë, paqen sociale, garancinë 
për jetën e bijve dhe të bijave të tij. Pa këto asgjë s’do të vlente dhe demokracia që ka filluar 
ecjen e saj në Shqipëri, do të futej në kurthe e në situata të padëshirueshme, që do t’i 
kushtonin shumë popullit e kombit.  

Shteti jo vetëm duhet të ekzistojë, por ai duhet të veprojë mbi bazën e ligjeve, të shkundet 
nga ngathtësia duke u dalë përpara shumë fenomeneve, të cilat, po nuk u prevenuan në 
kohë, kthehen në plagë sociale, ashtu siç ka ndodhur e po ndodh aktualisht. Çdo  kushtetutë, 
çdo ligj, sado i përsosur qoftë, mbetet i vdekur në një shtet inert dhe me organe ekzekutive 
soditëse. Jam dakord me idenë e komisioneve të propozuara, por theksoj që ato duhet të 
fillojnë nga puna menjëherë, pa humbur kohë, për të paraqitur materialet e nevojshme sa më 
shpejt në këtë kuvend.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Fehmi Abdiu. 
Fehmi Abdiu - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar kolegë,  
Situata në të cilën kalojmë dhe kërkesat e zgjedhësve mendoj se na impenojnë në 

mënyrë shumë urgjente dhe kategorike të kërkojmë rrugëzgjidhje për të gjitha këto probleme 
që diskutojmë, për domosdoshmërinë e gjetjes së një zgjidhjeje të pranueshme, ligjore e 
logjike, për të kapërcyer vështirësitë lidhur me projektin e Kushtetutës së paraqitur.  

Pa qenë nevoja për të qëndruar rreth faktorëve që na impenjojnë domosdoshmërinë e një 
zgjidhjeje të tillë, që kanë të bëjnë sa me krizën ekonomike, aq edhe me atë ligjore e politike, 
me domosdoshmërinë e vendosjes së rendit juridik kushtetues, vendosjes së çdo organi në 
vendin e vet, në kompetencat e veta, desha të qëndroj shkurtimisht rreth disa aspekteve të 
veçanta që kanë të bëjnë me përsosjen e projektit të ri të Kushtetutës në raport me 
Kushtetutën e vjetër.  

Në  fillim desha të përmend faktin se projekti i paraqitur, i parë qoftë në tërësi, qoftë në 
aspekte të veçanta, qoftë në vështrimin sasior, ashtu dhe në atë cilësor, është i një niveli më 
të përparuar se Kushtetuta e vjetër... (Ndërprerje incizimi.) 

Kapitulli për të drejtat e shtetasve, për të cilin diskutuan edhe shokët e tjerë dhe është 
folur e diskutuar edhe në shtyp e në Televizion, pa qenë nevoja të flas për hollësi rreth këtij 
problemi, unë kam mendimin se është një ndër kapitujt më të kompletuar, më cilësorë, një  
ndër kapitujt ku është shfrytëzuar eksperienca e kushtetutave të vendeve disi më të vjetra, si 
dhe të vendeve disi me të reja e të kushtetutave që janë përsosur në dekadat e fundit. 
Gjithashtu, janë shfrytëzuar në mënyrë racionale  kërkesat e reja që dalin lidhur me të drejtat 
e shtetasve nga dokumentet e rëndësishme, si të Kopenhagës, Helsinkit, Parisit dhe të 
KSBE-së. Në këto të drejta një vend të rëndësishëm zënë ato që kanë të bëjnë me të drejtën 
që u lind, sipas nenit 41 të projektit, shtetasve tanë për të lëvizur lirisht brenda territorit të 
Republikës së Shqipërisë, mjafton që kjo lëvizje të mos dëmtojë interesat shoqërorë, me të 
drejtën e shtetasve tanë për të hyrë e për të dalë lirisht nga territori i Republikës së 
Shqipërisë, mjafton që për këtë problem të mos cenohen e dëmtohen interesat e sigurimit 



kombëtar, të rendit shoqëror, të drejtat dhe liritë e shtetasve. Në  këto të drejta gjen nga ato 
që nuk ishin në Kushtetutën e mëparshme, të cilat kanë të bëjnë me pronën private, me të 
drejtën e besimit e të lirisë së ndërgjegjes së njerëzve, të bashkimit në organizata të 
ndryshme e me të drejta të tjera, për të cilat shtetasit tanë janë të ndërgjegjshëm dhe që 
aktualisht kanë filluar t’i ndiejnë e t’i shfrytëzojnë si duhet.  

Është  bërë prekës problemi dhe janë bërë diskutime rreth faktit nëse duhen lejuar apo jo 
në projekt ose në Kushtetutën e ardhshme referime të ligjeve të tjera. Dëshiroj të theksoj që 
në asnjë kushtetutë, aq sa kam mundur të shoh unë, nuk janë evituar referimet te ligjet e 
veçanta dhe mendoj se është mjaft e vështirë, për të mos thënë e pamundur që të evitohen 
referimet tek ato. Vetë fakti që organi ligjvënës përcakton probleme të tjera të veçanta, që nuk 
i zgjidh kushtetuta, duke theksuar shprehimisht se ato do të zgjidhen  me ligje të veçanta, 
tregon predispozicionin e këtij organi për të mbajtur në kompetencën e vet probleme 
themelore e të rëndësishme për të mos i lënë ato që t’i zgjidhin organet e administratës 
shtetërore apo organet e tjera me akte e me kompetencat e tyre. Veç këtyre, do të thosha se 
nuk ka mundësi kurrsesi që organi ligjvënës të zgjidhë probleme të tilla, për të cilat projekti 
ynë i Kushtetutës referon te ligje të tjera që nuk  kanë të bëjnë me tjetërsimin apo 
bashkëpronësinë, më organizmin e zgjedhjeve apo heqjen e përfaqësuesve të zgjedhur, me 
mënyrën e krijimit të ndërmarrjeve, të sistemit fiskal, me marrëdhëniet e shtetit me 
institucionet fetare, me të drejtën e autorit, të trashëgimisë, të shpërndarjes së organizatave 
të ndryshme, nuk mund të zgjidhte problemin lidhur me të drejtat e shtetasve të huaj, me të 
drejtat e deputetit, të strukturave të organeve të ndryshme gjyqësore, të prokurorisë etj., etj.  

Rëndësi, mendoj unë, ka fakti se përse duhen bërë referime të ligjeve të veçantë, ç’raport 
zënë ato lidhur me ligjet në tërësi dhe si duhet t’i konfirmohen ligjet e veçanta Kushtetutës. 
Në  këtë aspekt mendoj na del një detyrë e rëndësishme që, në çdo kohë, kur t’u referohemi 
ligjeve të veçanta, të jemi të kujdesshëm që ato të jenë kushtetuese e të mbështetur fuqimisht 
te ligji themelor. Lidhur me këtë problem do të përmendja, për shembull, Kushtetutën Italiane 
për ta ballafaquar me Kushtetutën tonë.  

Kushtetuta e mirënjohur Italiane bën aktualisht referime në ligj në 53 raste, nga 138 
dispozita që ka gjithsej, ndërsa në projektin tonë të paraqitur bëhen referime me 31 raste, nga 
24 dispozita ligjore.  

Desha të them dy fjalë lidhur me të rejat që ka projekti i Kushtetutës lidhur me pushtetin 
gjyqësor dhe me organet e drejtësisë në tërësi. Eksperienca disavjeçare e organizimit të 
organeve të drejtësisë nxori evidente nevojën e ndarjes me ligj të funksioneve të ndjekjes 
penale, të hetimit dhe të rigjykimit. Sipas projektit parashikohet në mënyrë të prerë që ndjekja 
penale të zhvillohet nga organet e prokurorisë, hetimi nga organet e hetuesisë dhe gjykimi 
vetën nga organet e drejtësisë. Ky është një problem shumë i rëndësishëm dhe do të ndikojë 
pozitivisht që drejtësia jonë të bëhet sa më  e pastër, sa më kushtetuese, sa më e drejtë dhe 
sa më në interes të popullit.  

Gjithashtu, mendoj se të rejat lidhur me këtë problem kanë të bëjnë edhe me aspektet e 
reja, të cilat dëshiroj t’i trajtoj shkurtimisht, sidomos me Këshillin Kushtetues, që mendohet të 
kryejë funksionet e kontrollit të kushtetutshmërisë së akteve ligjore e nënligjore, sipas atyre 
kërkesave që në dispozita të veçanta është bërë fjalë për t’u shqyrtuar me kërkesën e 
Presidentit, të Këshillit të Ministrave, të Prokurorit të Përgjithshëm ose së paku me një të 
pestën e deputetëve për të parë pajtueshmërinë e ligjeve me Kushtetutën, duke i propozuar 
Kuvendit Popullor probleme që kanë lidhje me ligjet e tij, duke vendosur me propozim të 
Këshillit të Ministrave ose të Prokurorit të Përgjithshëm pajtueshmërinë e akteve nënligjore 
me Kushtetutën e me ligjin, si dhe të akteve nënligjore të organeve më të ulëta me ato më të 
larta, duke shqyrtuar e zgjidhur mosmarrëveshjet për kompetenca  midis organeve qendrore 
dhe atyre lokale etj.  

Po kështu, krejtësisht i ri është edhe problemi që trajtohet në projektin e Kushtetutës 
lidhur me krijimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që nuk ka funksionuar deri tani. Lidhur me 
këtë organ e quaj të nevojshme të theksoj se është trajtuar padrejtësisht si organ drejtësie. Ai 
ka qëllime të tjera, është një organ që merret me kompetencat dhe problemet lidhur me 
emërimin, transferimin dhe shkarkimin e punonjësve të tillë si gjyqtarë, prokurorë, hetues. Për 
këto kategori punonjësish tani ekzistojnë procedura të ndryshme. Prandaj sistemimi i një 
procedure të vetme dhe mënjanimi i tyre nga ndikimet e organeve të ndryshme, duke u 
përqendruar ky problem vetëm në dorën e një organi të vetëm, do të ndikojë fuqimisht për 
këtë.          

Duke trajtuar këtë problem, natyrisht nuk pajtohem as me mendimet e shfaqura, qoftë 
dhe nga deputetët  parafolës, që në kompetencë të këtij organi të mbeten probleme të tilla që 



kanë të bëjnë me të drejtën e fjalës, që në të gjitha kushtetutat e vendeve të ndryshme i ka 
organi ligjvënës.  

Gjithashtu, këtu trajtohen edhe probleme të tjera, por unë mendova të mos u qëndroj me 
hollësi atyre dhe të shpreh edhe një mendin të fundit lidhur me propozimin e bërë nga shokët 
që folën më parë për mënyrën e diskutimit të Kushtetutës. Unë mbetem në mendimin se 
diskutimi rreth Kushtetutës në parim, ashtu siç jemi shprehur edhe më parë, duke reflektuar 
për ato aspekte e probleme ku me të drejtë mund të ketë nevojë për t’u përsosur, për t’u 
rregulluar, nuk do të na pengojë për të kaluar këtë situatë të veçantë në të cilën ndodhemi. 
Në  rast të kundërt, në qoftë se shumica e kolegëve është me mendimin tjetër, do të 
pajtohesha që të gjendet dhe një zgjidhje e tillë që propozuan shokët e tjerë, deputeti Genc 
Ruli etj., mjafton që kjo zgjidhje ose ky propozim të jetë i tillë që kjo kategori normash, që 
mendohet të miratohet sa më shpejt nga ky Kuvend, të përfshijë  drejtimet themelore, të 
rëndësishme të jetës që kanë të bëjnë me problemin e zgjedhjes së Kryetarit të Shtetit, të 
Qeverisë, të organeve të drejtësisë. Do t’i theksoja këto në mënyrë të domosdoshme, sepse 
për to aktualisht është krijuar një situatë e vështirë dhe, pa u zgjidhur ato, nuk mund të ecet 
përpara për probleme të tjera. Por  këtu kurrsesi nuk do të nënvleftësoja e të lija mënjanë 
edhe nevojën e dispozitave themelore lidhur me konkurrimin e formave të ndryshme të 
pronësisë, që është parashikuar është në projekt. Në qoftë se do të këtë mendime të 
ndryshme, edhe mund të plotësohen, të transformohen, por mjafton që të zgjidhen ato 
kufizime që deri tani na kanë penguar në këtë aspekt.  

Duke përfunduar,  i nderuar Kryetar dhe të nderuar kolegë, kisha një vërejtje. Mua me 
duket se pavarësisht nga mendimet e ndryshme që mund të shfaqen, nga debatet e gjera 
dhe të gjata që mund të bëjmë dhe që duhet t’i bëjmë, sepse populli kërkon që edhe debate 
të bëjmë, interesat e punës e duan edhe këtë, unë do të mendoja që mbase dy gjëra do të na 
shërbenin të gjitheve për mirë:  

E para, të mos e ngacmojmë popullin, të mos e fyejmë atë, sepse në diskutimet e 
shokëve të veçantë vë re që ka edhe ndonjë ngacmim të kësaj natyre. Populli ynë, me sa 
kam bindjen time, kërkon të jetojë i lirë dhe i ndershëm në trojet e veta. Nuk është i gjithë 
populli që kërkon të ikë sa më shpejt nga vendi. Populli ynë na dha besimin dhe kërkon që t’i 
zgjidhim problemet në bazë të ligjit dhe të Kushtetutës. Në  qoftë se ka elemente të veçanta, 
që kërkojnë të përsëriten zgjedhjet, do të thoja që populli nuk do ta pranonte dhe nuk do t’i 
kishte kurrë këto kërkesa e dëshira. Prandaj të mos ia veshim atij këto gjëra. Ndaj popullit të 
jemi rigorozë dhe të përmbushim detyrën tonë, se ai kërkon shumë nga ne, veçanërisht në 
këtë sezon të mbarsur me shumë probleme e halle dhe me detyra të vështira.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Mendu Dërguti.  
Mendu Dërguti -  I nderuar Kryetar,  
Të nderuar kolegë,  
Komisioni hartues i Projektkushtetutës, megjithëse është përpjekur të bëjë ndryshime të 

qenësishme në parimet themelore, në të drejtat e detyrat e shtetasve etj., nuk ka arritur të 
shkëputet nga e kaluara në shumë drejtime, bile thelbësore, të jetës ekonomike dhe politike 
të vendit. në këtë dokument nuk përmendet emri diktaturë e proletariatit, pra pretendohet se 
po distancohemi prej saj e po hedhim bazat e një shteti të ri modern, të shtetit juridik, por në 
fakt mendoj, se kemi akoma dukuri të theksuara të shtetit të vjetër të diktaturës së 
proletariatit. Teorikisht dhe praktikisht marksizëm-leninizmi e vleresonte shtetin e diktaturës 
se proletariatit si varr i parlamentarizmit borgjez. Diktatura e proletariatit në aspektin shtetëror 
ngrinte lart flamurin e unitetit të pushtetit përkundër ndarjet së pushtetit, karakteristike kjo e 
shteteve parlamentare demokratike.  

Çfarë shpreh Projektkushtetuta në aspektin e organizimit shtetëror? Jo  vetëm që ruan 
strukturën e vjetër shtetërore nga qendra deri në bazë, por pa hezitim pohoj se përsëri mbetet 
thelbi i vjetër: uniteti i pushtetit, që në Projektkushtetutë realizohet afërsisht nga posti i 
Presidentit. Në bazë të këtij dokumenti kushtetues, Presidenti vishet me kompetenca të tilla 
që i japin atij autoritet mjaft të madh si në fushën legjislative, ashtu dhe në atë ekzekutive e 
gjyqësore. Nuk është vetëm neni 80 që numëron 20 kompetencat e Presidentit, ai që mbyll të 
drejtat e tij. Gama e tyre rritet në nene të tjera. A nuk është Këshilli i Lartë i Drejtësisë (neni 
115), që kryesohet nga Presidenti, një zyrë kuadri për gjyqtarët, hetuesit, e prokurorët? A nuk 
është Këshilli Kushtetues, ky kolaudator i ligjshmërisë, në dorën e Presidentit, kur nga 9 
anëtarët e tij, 4 zgjidhen nga Presidenti dhe 5 janë anëtarë që zgjidhen nga Kuvendi Popullor, 
duke qënë thjesht juristë me stazh, verimtaria juridike e të cilëve vlerësohet nga Këshilli i 
Lartë i Drejtësisë, pra indirekt janë nën vëzhgimin e Presidentit?  



Në  aspektin ekonomik vazhdon mendësia e vjetër për të ruajtur sistemin e vjetër 
kooperativist, duke i cilësuar fshatarët kooperativistë, bashkime vullnetare, pa qenë pronarë 
të mjeteve të prodhimit.  

Duke mos u ndalur në të gjitha aspektet dhe nenet, për të cilet kemi mjaftë rezerva, 
theksuam disa momente për të vërtetuar se Projektkushtetuta që paraqitet nuk ka mundur të 
shkëputet plotësisht nga e kaluara. Jo  vetëm kushtet aktuale shtrojnë nevojën e organizimit 
të një shteti të ri modern, demokratik, ku të dëgjohet fuqimisht zëri i organeve kolegjiale, ku të 
veprojë ligji dhe askush të mos i shmanget atij, por edhe tradita historike e vendit ton në 
aspektin e organizimit shtetëror nuk ka pranuar sundimin autoritar.  

Të  më falni zotërinj deputetë që po operoj pak me shekujt e historisë. Afro dy mijë vjet 
më parë Straboni, duke folur për Epirin dhe Iirinë, theksonte se në këto treva ka disa 
mbretëri, por qeveria e tyre e vërtetë është një farë këshilli prej të parëve, që e quante 
plakoni, domethënë pleqësi.  Këta qeverisnin, gjykonin në ato vende .  

Në jetën mesjetare ne i referohemi Shtetit të Skënderbeut. Megjithëse ky shtet jetoi në 
rrethana të veçanta të luftës së pandërprerë me turqit, ku autoriteti i një njeriu në organizimin 
dhe udhëheqjen e vendit justifikohet dhe është i pranishëm, përsëri Skënderbeu u mbështet 
në Kuvendin që krijoi në Lezhë, në gjirin e të cilit ishte i barabartë në mes të barabartëve. 
Megjithëse në vitet 50-60 të shekullit të 15-të ai u përpoq të përqendronte kompetencat e tij, 
përsëri në fund të jetës u detyrua të thërrasë Kuvendin e dytë. Pra, me sa duket, nuk kishte 
arritur të kishte një pushtet të tillë që të mos ndiente realisht nevojën e një kuvendi.  

Edhe ideologu i madh i Rilindjes sonë Kombëtare, Sami Frashëri, njohës i mirë i traditës 
shqiptare, duke u shprehur kundër sundimit totalitar, e quante atë të dëmshëm, që do të 
prishte vetitë e popullit tonë e do të sillte me vete përçarje e pakënaqësi.  

Duke vlerësuar këto ide dhe veçanërisht kushtet kombëtare,  Kuvendi i Vlorës me 1912 
krijoi pleqësinë si organ që kontrollonte e këshillonte Qeverinë. Ndërsa Kongresi i Lushnjës 
krijoi Këshillin e Lartë prej 4 vetash, që përfaqësonte Kryetarin e Shtetit Shqiptar.  

Kuvendi ka qenë në historinë e vendit tonë një institucion i vazhdueshëm dhe asnjëherë 
nuk e ka spostuar atë prania e një autoriteti. Nëpërmjet këtij institucioni populli ynë ka 
zgjidhur problemet më të qënësishme të jetës së tij. 

Kur themi kuvendi, nënkuptojmë debatin në gjirin e tij e së fundi konsensusin dhe 
asnjëherë forcën autoritare të individit. 

Duke vënë organizimin tonë shtetëror gjatë historisë në paralelizëm me Europën, 
konturohen qartë dy segmente me kahje të ndryshme: Ndërsa Europa eci, nga sundimet 
totalitare që shpreheshin nga monarkitë absolute, drejt vendosjes së shtetit modern e 
demokratik, ne ecëm nga format pak a shumë demokratike drejt vendosjes së regjimeve 
totalitare dhe tani po përpiqemi të shkëputemi prej tyre. Kjo nuk është e lehtë. Me  gjithë 
dëshirat e mira, inercia e së vjetrës përsëri mund të veprojë. Prandaj në hartimin e 
Kushtetutës së re, veçanërish lidhur me organizimin shtetëror dhe vendosjen e një regjimi 
demokratik në të gjithë aspektet e jetës, duhet të punojmë me maturi, me dije e mençuri, të 
përfitojmë nga eksperienca botërore, të studiojmë traditën dhe të vlerësojmë drejt veçoritë 
kombëtare. Madje këto të fundit mendoj se duhet të tonojnë. Kjo i përket një të ardhmeje jo të 
largët. Ndërsa për këtë periudhë tranzitore që po kalojmë, që është e ngarkuar me shumë 
probleme të mprehta, mendoj të ecim me një paketë ligjore, që i nënshtrohet një ligji 
themeltar, deri në hartimin e Kushtetutës së re. 

Falemnderit! 
Kastriot Islami - Ju propozoj të bëjmë gjysmë ore pushim e të fillojmë në orën 12 00, 

ndërsa kryesitë e grupeve parlamentare të vijnë në Kryesinë e Kuvendit. 
* * * 

Kastriot Islami - Vazhdojmë me diskutimet. Do t’ju propozoja që diskutimet tani t’i 
orientojmë kryesisht drejt një konvergjence, lidhur me dy propozimet që kanë deputetët e të 
dy grupeve parlamentare.  

Fjalën e ka deputeti Pjetër Arbnori.  
Pjetër Arbnori - I nderuar zoti  Kryetar,  
Të  nderuar deputetë, jo shumë kohë më parë na është thënë se Shqipëria nuk e ka 

njohur kurrë pluralizmin. Për hir të së vërtetës duhet thënë se edhe kuvendet e burrave që 
mbaheshin sipas Kanunit mesjetar të Lekë Dukagjinit, nuk ishin aspak moniste, por kishin në 
vetvete elemente të qarta të pluralizmit, në saje të atij diskutimi demokratik që zhvillohej në 
to. Dhe sa për historinë e shtetit shqiptar, s’duhet harruar se kemi shembullin e bukur të 
Parlamentit pluralist të viteve 1920-1924, që është periudha me e shquar e demokracisë në 
vendin tonë.  



Kjo traditë jo vetëm nuk duhet lënë në harresë, siç u bë nga zori apo nga qejfi për gati 
gjysmë shekulli, por edhe duhet bërë e njohur. Vërtetë aso kohe s’kishte radio e televizion për 
të njohur masat për ato që bisedoheshin, por atëherë, me gjithë vështirësitë, botohej e  
përjavëshmja, “Bisedimet e Parlamentit” apo “Bisedimet e Kuvendit Kombëtar”, që tregonte 
pa gërshërë se çfarë flisnin dhe çfarë qëndrimi mbante njëra apo tjetra palë.  

Si ka mundësi që 70 vjet më parë të gjendej letër e shtypshkronjë, ndërsa sot në shtetin 
modern që lëvdohet për miliona libra që shtypen dhe për qindra mijëra gazeta që përhapen 
anëkënd botës, më tepër pa para se me para, të mos gjendet as letër, as shtypshkronjë, për 
të botuar një të përjavshme që t’i tregojë popullit se çfarë bisedohet në Kuvendin që ka 
zgjedhur vetë e sidomos çfarë bisedohet për Kushtetutën?  

Ndokujt mund t’ i duket se po flas jashtë teme, meqë jemi  mbledhur për të diskutuar për 
problemin e Kushtetutës. Unë mendoj se Kryesia e Kuvendit duhet ta zgjidhë që në fillim e 
përfundimisht çështjen e pasqyrimit të debateve të parlamentit në shtyp dhe në 
radiotelevizion. Në qoftë se që tani nuk dalin debatet besnikërisht në popull, ne kot që flasim 
këtu. Çfarë  arsye ka Radiotelevizioni Shqiptar të nxjerrë fytyrat tona në televizion, por nga 
ana tjetër na ka vënë nga një kronist që na i përkthen fjalët tona nga gjuha shqipe në shqip? 
Vallë, nuk e merr vesh populli gjuhën tonë?  

Kastriot Islami - Ju lutem, përqendrohuni te rendi i ditës! 
Pjetër Arbnori - Ka lidhje dhe kjo me rendin e ditës, zoti Kryetar.  
Kastriot Islami - Nuk ka asnjë lidhje me rendin e ditës. Për të mos bërë debate, ju them, 

përqendrohuni në rendin e ditës. Të gjithë jemi të shqetësuar të  zhbllokojmë sa më shpejt 
shtetin.  

Pjetër Arbnori - Opozita e filloi punën në Kuvend me një përvojë të pakëndshme. Na u 
tha që të miratojmë në parim rregulloren e Kuvendit. Na siguruan se nga kjo nuk do të kishte 
ndonjë dëm, meqë ishte e përkohshme dhe miratimi bëhej në parim, domethënë nuk do të 
kishim angazhim për nene të veçanta që mund të ndreqeshin gjatë punës. Por,  që në 
zgjedhjen e Kryetarit të Kryesisë, miratimi në parim na doli se paskësh qenë marrëveshje për 
diskutimin nen për nen, sepse sapo kërkuam që votimi të bëhej i fshehtë, nga krahu i majtë i 
sallës së Kuvendit u tundën shumë projektrregullore dhe u dëgjuan shumë britma: “Shikoni 
nenin 7, shikoni nenin 7!” Prandaj kjo  përvojë duhet të bëhet mësim jo vetëm për ne, 
deputetët e pakicës, por për të gjithë anëtarët e Parlamentit, që sot apo nesër mund të 
gjendën para të papriturash të tilla në diskutimin e Kushtetutës. Për  këtë arsye unë nuk jam 
për miratimin në parim të Kushtetutës.  

Ne, sigurisht, kemi ardhur këtu jo për të përdorur obstruksionin si armë për të penguar 
punët e shtetit. Shteti do të këtë një kokë, do të këtë një  qeveri dhe  shpresojmë se do të 
ketë edhe një Kushtetutë të mirë.  

Unë jam për abrogimin e Kushtetutës së vitit 1976. Gjithashtu, jam për krijimin e një 
komisioni pluralist për hartimin e një kushtetute të re. Por kjo nuk duhet të bëhet me ngut. Kur 
flitet për  konsensus, nuk do të thotë që opozita në minoritet të pranojë çdo gjë nën 
kërcënimin e ëmbël të mekanizmit të votës. Shumica e deputetëve të kësaj legjislature janë të 
zgjedhur për të parën herë, por ata e dinë, po kaq mirë edhe deputetët e mëparshëm, se ku 
të shpien votimet e shpejtuara. Është lehtë të ngremë duart, por Kushtetuta nuk është si një 
rregullore që herë u jep fshatarëve tre dynymë tokë, pastaj ua bën një dynym, pastaj ua bën 
250 metra katrorë, pastaj ua heq fare. Kushtetuta është ligj themeltar serioz, që duhet të 
mbetet i patundur jo vetëm për ne, por edhe për brezat që vijnë. Sa më serioze të jetë 
Kushtetuta, aq me i qëndrueshëm do të jetë rendi demokratik pluralist në Shqipëri. Të ruhemi 
nga përvoja e vjetër, kur deklarohej me pompozitet se kemi Kushtetutën më të përparuar në 
botë dhe, pa kaluar shumë vjet, autorët e saj të mos dinë ku t’i futin ca nene që u ngatërrohen 
nëpër këmbë.  

Unë jam për seanca permanente të Kuvendit tonë, me ndërprerjet e arsyeshme, derisa të 
miratohet përfundimisht Kushtetuta.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Shkëlqim Cani 
Shkëlqim Cani - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Me thënë të drejtën, para se të diskutoja për këtë që kam përgatitur, doja të thosha që 

shyqyr që arritëm deri në njëfarë mase në një konsensus të tillë, që të shikojmë projektin e ri 
të Kushtetutës, ose një projekt të shkurtuar apo disa baza themelore a si do t’i quajmë. Nga 
një deputet u paraqit edhe një variant tjetër, ndonëse mendimi i përgjithshëm është që të 
hiqet dorë nga Kushtetuta e vitit 1976.  



Unë do të isha për atë që të heqim dorë nga Kushtetuta e vitit 1976 dhe diskutimet të 
përqendrohen në dy variantet e paraqitura. Do të isha pro plot diskutimeve të shokëve, 
kuptohet me disa shmangie. Le  të marr rastin e Presidentit. Këtu thuhet që Presidenti ka 
shumë kompetenca etj., etj. Unë do të desha të kujtoj se duhet t’u referohemi edhe 
legjislacionëve të vendeve të tjera të përparuara . Së dyti, më duket se ne nuk kemi vuajtur 
nga ajo që Kryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor ka pasur shumë kompetenca, sepse ka 
qenë e kundërta. Kështu them që nuk duhet t’i qëndrojmë kësaj ideje. Ndërsa përsa i përket 
problemit që të çlirojmë shtetin, për të kryer veprimtarinë e rregullt të tij, mendoj se nga 
diskutimet e deritanishme mendimi për të është unanim.  

Në këto kushte them që edhe ekonomia imponon një shpejtim të procedurave në këtë 
punë. Dhe ekonomisë unë do t’i referohem vetëm në aspektin e marrëdhënieve 
ndërkombëtare, në aspektin e bashkëpunimit me firmat dhe shtetet e huaja, sepse ekonomia 
ka nevojë për reformim, i cili, krahas vënies në eficiencë të mundësive tona, kërkon edhe 
bashkëpunim ekonomik, teknik e financiar me shtete e firmat huaja e, në mbështetje të kësaj, 
kërkon edhe krijimin e strukturës së re ligjore e kuadrin e saj.  

Bashkëpunimi me të huajt prek aspekte të tilla si investimet e drejtëpërdrejta të firmave të 
huaja, ndihmat e kreditë, krijimin e ndërmarrjeve të përbashkëta, çeljen e agjencive e 
përfaqësive ekonomiko-tregtare e financiare, aderimin në organizmat ndëkombëtare 
financiare si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, Banka Europiane për Rindërtim 
dhe Zhvillim etj.  

Nga sa shihet ka një mori drejtimesh në të cilat vendi ynë, nëpërmjet organizmave tona të 
specializuara, ka realizuar dhe po përpiqet të realizojë me sa më shumë përfitim marrëveshje, 
kontrata, protokolle të ndryshme.  

Por duhet pranuar se këto mundësi e të tjera kanë një frenim, shkaqet e të cilit, pa u 
ndalur në ato të burokracisë dhe të pazotësisë, që duhet t’i pranojmë e që tek-tuk zënë vend 
në punën tonë në momente të caktuara, kryesisht janë te mungesa e strukturës së plotë 
ligjore që mbështet këto aktivitete të rëndësishme për jetën ekonomike të vendit, aktivitete 
tashmë të pranuara e të miratuara nga të gjitha forcat politike, por dhe nga mbarë populli. Për 
këtë, është e vërtetë që kanë dalë një numër ligjesh, dekretesh e vendimesh që mbështetin e 
çelin rrugë për to, por këto fije do të duhej të mblidheshin rreth boshtit, për të mos u 
ngatërruar e humbur rregullin.  

Dhe  ky bosht është Kushtetuta, si ligji themeltar i vendit, pa të cilin ne e sidomos të huajt 
shohin një boshllëk, por, ta themi hapur, edhe një rrugë me rrezik në interpretimin juridik. Dhe 
këtë hall mendoj se nuk na e zgjidh Kushtetuta e vjetër.  

Ndërkohë mendoj se është oportune për të gjithë një miratim në parim i projektit të 
paraqitur, me rregullimet cilësore të dukshme dhe, maksimumi, deri në fund të vitit të 
miratojmë përfundimtaren. Kështu mendoj se mund të arrijmë në bashkëpunimin që kërkohet 
me të huajt. Nga ana tjetër dhe të lidhura me të (shtjellohen edhe në Projektkushtetutën e re) 
është i nevojshme dhe miratimi i neneve për pronën private, mbrojtjen e investimeve të huaja 
te ne. Po kështu, tërë procesi i bashkëpunimit me firmat e sidomos me shtetet e huaja do të 
kërkojë një varg takimesh, bisedimesh, marrëveshjesh etj. të cilat do të mund të realizohen 
nga organet tona shtetërore. Kjo çështje lidhet me zgjidhjen e Presidentit dhe të Qeverisë së 
re. Këto mungesa aktualisht po çojnë në stepje e frenim të punës me to, pa përmendur 
mungesën e programit të Qeverisë definitive, e cila do të ishte një shteg për interpretim, për 
të kuptuar të huajt  cili është intensiteti i punës me ta.  

Në  rast se do t’i përmblidhja ato çka thashë me lart, do të isha për miratimin e projektit të 
paraqitur nga grupi i punës, i cili, me gjithë mangësitë, ka bërë një punë të mirë. E them këtë, 
pasi në tërësi projekti ka një bosht të mirë, i cili do të na shërbejë për të punuar më saktë e 
për të na dhënë një imazh më të plotë  

Miratimi vetëm i disa parimeve thelbësore, ndonëse nga njëra anë ka të mirën që shmang 
disa mangësi që mund të ketë dhe që  ka projekti, nga ana tjetër do të vështirësonte se 
tepërmi krijimin e një imazhi qoftë nga të huajt, qoftë edhe nga shqiptarët. Në  mënyrë që në 
punën tonë të përditshme ta kemi parasysh këtë imazh, mendoj se zgjidhja për këtë do të 
ishte që tërë ligjet dhe dekretet që do të miratohen për punën tonë të përditshme, të kalojnë 
doemos me rregullim edhe të neneve përkatëse që ka Kushtetuta. Pra, nga njëra anë e 
pranojmë projektin e Kushtetutës në parim për të krijuar ato imazhe që na duhen, për të 
vazhduar punën e përditshme, të tëra organet dhe punonjësit e ndryshëm të vendit tonë, 
ndërkohë lind nevoja që, për momente që nuk përputhen me mendimin tonë të përgjithshëm, 
të marrim nenet e t’i diskutojmë. Por edhe në ras se mbetet për të mos diskutuar ligje, 



ndërkohë ne caktojmë dhe afate kohe për të diskutuar edhe nene të veçanta të Kushtetutës. 
Ky do të ishte propozimi im për këtë çështje.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Daniel Karanxha.  
Daniel Karanxha - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,   
Problemi për të cilin diskutojmë është një problem i rëndësishëm, i cili ka të bëjë me 

perspektivën e zhvillimit të vendit tonë. Është e qartë se problenet e sotme politike e sociale 
nuk mund t’i zgjidhë Kushtetuta e vitit 1976.  

Në Kuvend, një variant i mundshëm doli edhe miratimi në parim i Projektkushtetutës, për 
të cilin ne nuk mund të biem dakord, sepse:  

Së  pari, pavarësisht nga ndryshimet e mëdha në fushën politike, pavarësisht nga 
pluripartizmi, ndryshimet në bazën ekonomike ende janë në fazën embrionale.  

Së  dyti,  në programin e saj Qeveria dhe partia në pushtet është për ndryshime graduale, 
të matura në ekonomi. Për këtë duhet një periudhë kohe, e cila do të shërbejë si periudhë 
verifikimi e ligjeve, gjë që  shërben më pak për hartimin e Kushtetutës së re.  

Së  treti, ndërsa për Kushtetutën e vitit 1976 u punua 5 vjet, për këtë është punuar 5 deri 
6 muaj. Ky nxitim shprehet në parimet e përgjithshme të Kushtetutës, në të drejtat dhe detyrat 
themelore të shtetasve, në organet lokale të pushtetit etj. Në  të ka shumë përkufizime 
evazive dhe ndihet roli me përparësi i shtetit e centralizmi demokratik në strukturën 
shtetërore.  

Së  katërti, vetë emërtimi i Projektkushtetutës së Republikës të Shqipërisë dëshmon që 
komisioni i ngarkuar për rregullimin e Kushtetutës e ka kaluar detyrën e vënë përpara tij.  

 Së pesti, Kushtetuta e re, si ligj themelor, që do t’i shërbejë vendit edhe për të ardhmen, 
duhet bërë e pjekur, që të mos bëhet domosdoshmëri ndryshimi i saj brenda një periudhe 
kohe të caktuar.  

Hartimi i Kushtetutës së re duhet të bëhet nga forcat më të kualifikuara juridike, politike e 
shoqërore. Ajo duhet të jetë pluraliste në mendim e në hartim, duke marrë parasysh 
standardet më të larta europiane dhe duke punuar me të ndoshta edhe specialistë  të njohur 
nga bota.  

Pa  u ndalur në hollësitë e realizimit, jam i mendimit se për t’i hapur rrugë funksionimit 
normal të shtetit duhet të hartojmë një paketë ligjesh kushtetuese, që t’i hapim dritën jeshile 
veprimtarisë demokratike dhe shtetërore, gjë e cila do të kërkojë shumë më pak kohë se 
diskutimi nen për nen i Kushtetutës.  

Për këto arsye jam i mendimit që të mos miratohet Projektkushtetuta, qoftë edhe 
provizorisht.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Kolë Tonaj  
Kolë Tonaj - I nderuar zoti Kryetar,  
Të nderuar zotërinj deputetë,  
Derisa  është hera e parë që flas këtu përpara jush, më lejoni që në emër të elektoratit më 

verior të vendit tonë, nga Dukagjini i largët dhe malor t’ju sjell juve, deputeteve të këtij 
Kuvendi të shumëpritur të vendit tonë, urimet më të ngrohta të çdo zemre dukagjinase. Punë 
të mbarë dhe përkushtim të plotë ndaj interesave dhe aspiratave të popullit që ju ka zgjedhur! 
Ky është edhe mesazhi që ju dërgon Dukagjini. Zëri i popullit është zëri i shenjtë. Vetëm 
kështu, vetëm duke pasur si emërues të përbashkët zërin e popullit dhe kompleksitetin e 
halleve të tij, vetëm duke u falur gjithnjë për të, vetëm duke e shpërblyer me devotshmëri të 
lartë e impenjim të përhershëm, populli ynë do të bindet për saktësinë e të goditurës në 
shenjë gjatë zgjedhjeve të sapopërfunduara.  

Kolegë deputetë,  
Të gjithë shprehemi për dramacitetin e mometit  historik që po kalojmë sot si komb e si 

popull. Të gjithë e kalojmë dhe e shohim në çdo hap katastrofën e vërtetë në të cilën  jemi 
zhytur. E nëse vendi është zhytur tani, në katastrofë, Dukagjini mund t’ju deklaroj me bindje 
se është lënë në harresë të plotë dhe zhytur me kohë. Të gjithë shprehemi se duhet stakuar 
sa më parë kjo llahtari. Dhe nuk ke si mos ta quash llahtari këtë, kur një pjesë e mirë e 
njerëzve tanë kanë humbur sigurinë për jetën, kanë dalë në ankand e po e kërkojnë gjetiu. 
Madje dhe po e flijojnë atë pa motive të shëndosha. Me të vërtetë një krizë e tmerrshme 
psikike, që është më e rëndë se çdo lloj krize tjetër. E  keqja është se viktimë e kësaj krize të 
mendimit e të besimit kanë rënë edhe intelektualë, deri edhe disa drejtues, të cilët në këto 



situata po bredhin rrugët e të botës, duke flakur pjesërisht ose plotësisht diplomën aq të 
çmuar e aq të vlefshme që kanë fituar.  

Në qoftë se para 31 marsit na mbante në këmbë shpresa e zgjedhjeve, pas 1 prillit për 
jetën politike dhe ekonomike të vendit e për ecurinë e saj mbeten shumë pikëpyetje. Njerëzit 
duan të besojnë, duan të sigurohen, duan të shpresojnë. E, megjithatë, dyshojnë. Hija e 
dyshimit dhe e pasigurisë u ka servirur rrugën më të papranueshme ikjen, largimin nga 
njerëzit e afërt, kthimin e shpinës atdheut mëmë. Ikin se kanë humbur shpresën, që është 
gjëja e fundit që e mban në këmbë njeriun. Dhe  kjo është e tmerrshme, është edhe fatalitet, 
në një kohë kur Shqipëria ka nevojë më tepër se kurrë për të gjithë bijtë e saj, kur edhe ne 
kemi nevojë më shumë se kurrë për Shqipërinë. E shpresat nuk i zgjon kush tjetër, por veç e 
vërteta. Ajo domosdo do parë në sy. Thirrjet: kthejuni punës, mos ikni, kini durim, pritni edhe 
ca e të tjera të kësaj natyre, s’bëjnë gjë tjetër veçse shtojnë alergjinë e dëgjuesve. Përpara 
durimit popullit i duhet dhënë besim e siguri. Dhe kjo jo me pikatore e për lëmoshë, por si një 
diçka që i takon, sepse shqiptarët, nga mungesa e besimit në të ardhmen, po i pushtojnë 
mendime të rënda.  

Pikërisht, duke qenë se mblidhemi si Parlament në këtë moment kritik, që po kalon vendi 
ynë, që ka si veçori ndërprerjen e ritmit normal të frymëmarrjes së shumë sferave të jetës e 
me një rënie katastrofike të nivelit të jetesës që ka çuar në një varfëri absolute, kur s’kemi as 
minimumin e asaj me të cilën jemi mësuar të jetojmë, përgjegjësia jonë si përfaqësues të 
drejtëpërdrejtë të popullit, që na dha votëbesimin, rritet së tepërmi. Projektimet tona duhet t’i 
japim fund e të këputim sa më parë këtë zinxhir tmerrues që ka ngërthyer popullin tonë, me të 
cilin është shijuar edhe hidhërimi i shumë ngjarjeve të përjetuara këtë vit e që nuk do të 
shlyhen lehtë në kujtesën e shqiptarit. Kjo përligjet me një gjykim të kthjellët e transparent të 
çdo pike të rendit të ditës, jo pak të ngarkuar, duke filtruar në filtrin e demokracisë shumë 
probleme me rëndësi kapitale për të sotmen dhe për të ardhmen e vendit, jo me një verbëri, 
por me dritë të qartë e të pastër. Rrezet partiake në këtë diell të demokracisë duhet të 
konvergojnë në një pikë të vetme, që të shpie tek interesat e larta të popullit e të kombit. E në 
këtë rend dite çdo pikë do kujdesin e vet të veçantë e me përgjegjësi të madhe kombëtare, që 
nuk duron asnjë nxitim. Por më nevralgjikja, në qoftë se mund ta quajmë kështu, e të gjitha 
këtyre pikave e që pa diskutim mbetet themra e Akilit për ne, është diskutimi dhe shqyrtimi i 
së ardhmes sonë. Pikërisht këtu populli s’do të na falte as më të voglin nxitim.  

Është e vërtetë se duhet sa më shpejt një kushtetutë ose siç quhet ndryshe ligji themeltar 
i shtetit, për vetë imperativitetin që po kalojmë. Kushtetuta e viti 1976 dihet tashmë që ka dalë 
jashtë loje, me lindjen e pluralizmit në Shqipëri.  

Projekti i Kushtetutës së paraqitur nga komisioni i ngarkuar është premtues dhe shumë 
më i përparuar se dogmat që po lëmë pas. është një konceptim i ri, ndonëse jo i plotë. Në 
këtë projekt individi akoma humbet në papërcaktueshmërinë e pushtetit, lë shumë gjera 
evazive. Pjesa ekonomike nuk i përmbush kërkesat e ekonomisë së tregut, atë të iniciativës 
së lirë private, ku mendohet të lëshohet ekonomia jonë. Strategjia e shtetit mbetet ende e 
mjegullt. Po kështu edhe disa probleme të tjera të kësaj natyre mbeten të papërcaktuara. 
Duke qenë e tillë, për mua është e papranueshme. Ajo nuk i përmbush kërkesat as për t’u 
quajtur plotësim i Kushtetutës së vjetër, sepse e ka kaluar atë, as për t’u pranuar si një 
kushtetutë e re që do t’ i përgjigjet së ardhmes të vendit tonë. Për më tepër është hartuar nga 
një komision monist, në një kohë rekord (për tre muaj na u paraqitën dy variante projektesh), 
kur ngjarjet kanë evoluar me një shpejtësi të paparashikuar. Koha evoluoi e solli pluralizmin e 
megjithatë  komisioni për hartimin e Projektkushtetutës mbeti po ai. Dhe  pretendohet se do 
të jetë një kushtetutë pluraliste. Një projektkushtetutë e hartuar në kondita të tilla, kur ngjarjet 
akoma s’kanë zënë vend e koha ende s’ka gjetur stabilitetin e duhur, kur jetojmë një periudhë 
tranzitore, do të jetë me pasoja të dëmshme, po  ta pranojmë. 

 Me gjithë përbërjen e mirë të këtij Parlamenti, ku kontingjenti prej 245 deputetësh me 
arsim të lartë ose baras me 98% të deputetëve premton mjaft, me gjithë  reputacionin e 
shëndoshë profesional të këtyre deputetëve, duke u nisur nga vetja dhe nga rëndësia e aktit 
kushtetues, mendoj se nuk e kemi ende atë reputacion juridik, sa të hartojmë një Kushtetutë 
të re, të qartë e të saktë, me mendimin se ishalla na del mirë. Eksperimente  për çështje të 
tilla kapitale na kushtojnë shtrenjtë e s’do të na i falin brezat. Ndaj del e domosdoshme 
aktivizimi i njerëzve kompetentë në hartimin e një projekti për Kushtetutën e re. Çfarë erret 
nuk gdhihet, thotë populli, duke dhënë dinamizmin e sotëm të ngjarjeve. Është një periudhë 
konstucionalizimi e transformimet radikale janë në fazën embrionale. Ndaj edhe periudha e 
tanishme mendoj të jetë periudhë studimore për një projektkushtetutë të re, e cila do të ketë 



karakter katërcipërisht të kundërt si në aspektin politik, ashtu edhe në aspektin ekonomik me 
Kushtetutën e vitit 1976.  

Mendoj që për Kushtetutën e re të ngrihet një komision i posaçëm pluralist kushtetues, 
gjë që është edhe në pikën e gjashtë të rendit të ditës, i cili të merret me hartimin e saj, duke 
shfrytëzuar edhe avantazhet në kohë që do të krijohen, konsultimet me specialistë të 
brendshëm dhe të huaj, përvojën e kushtetutave të vendeve të tjera etj. Pa diskutim, në 
Kushtetutën e re të këtë gjurmet e veta edhe origjinaliteti kombëtar e të pasqyrohet mençuria 
e popullit tonë, me të gjitha virtytet e çmuara të tij, me tiparet e mrekullueshme të karakterit 
shqiptar, aq shumë të preferuara nga kronikanët e kohës së Bajronit, të Durhanit etj. Patjetër 
të përfitojmë edhe nga traditat tona në këtë drejtim e të mos harrojmë se në mesin e këtij 
njëmijëvjeçari kemi pasur kanunin më të vjetër në Europë, Kanunin  e pashkruar të Maleve 
ose kanunin e Lekë Dukagjinit, nga i cili mund të përfitojmë. Kështu  do të arrijmë në një 
kushtetutë të mirë, dinjitoze, vitale, që do të shërbente jo vetem për të sotmen,  por edhe për 
brezat e ardhshëm në dekada e pse jo edhe në shekuj dhe jo për 15 vjet si kjo që po lëmë 
pas. Sa më gjatë që të jetojë Kushtetuta që do të miratojmë, aq më e saktë do të jetë edhe 
goditja jonë në shenjë. Në  se mund të bëjmë një krahasim, barometri matës për këtë të mos 
jetë e djeshmja, por e sotmja dhe patjetër e ardhmja. Madje, bëhet fjalë për një qitje në 
distancë, ku shmangiet në milimetër këtu do të kenë devijime në kilometër në objektiv. Ndaj 
dhe gradimi duhet të jetë shumë i saktë.  

Bashkohem me përfytyrimin e deputetit Blerim Çela për Kushtetutën e re. Mendoj që 
komisionit kushtetues pluralist t’i lihet një afat nga 8 muaj deri në 1 vit për të paraqitur 
projektin për diskutim. Deri ateherë mbështes mendimin për një paketë ligjesh, që do të 
siguronte një funksionim normal të shtetit e do të garantonte aktivitetin e mekanizmave të tij. 
Kjo, mendoj se është zgjidhja më  rentabël sot për sot. Në këto ligje të jepen parimet e 
përgjithshme, pa detajime të hollësishme, për ato anë më kryesore, më të domosdoshme, që 
sigurojnë zhbllokimin e veprimtarive të shtetit, siç janë ndarja e organeve legjislative nga ato 
ekzekutive, pavarësia e organve të drejtësisë, të mbrojtjes e të sigurimit, të drejtat dhe liritë e 
individit, ku të sigurohet respektimi i akteve ndërkombëtare për këtë problem, iniciativa e lirë 
dhe mbështetja në ekonominë e tregut etj.  

Ky mendoj se është veprim energjik, më racional dhe serioz për situatën konkrete që po 
kalon vendi ynë dhe për problemet politike, ekonomike, sociale e psikologjike që kemi 
përpara. Ndërkohë, mbi bazën e këtyre ligjeve do të pasurohen edhe të tjerët e do të çelen 
horizonte të reja, për një dokument themelor për shtetin tonë pluralist, i cili të jetë vital e t’i 
qëndrojë kohës gjatë dhe të këtë thellësinë e nevojshme të gjykimit e të mendimit. Për  
hartimin e kësaj pakete ligjesh të krijohet një komision i posaçëm.  

Shpreh bindjen se deputetët do të angazhohen seriozisht e me sens parimor, jashtë çdo 
trysnie partiake, për të gjetur variantin më racional e më koherent, që do t’i kthente vendit 
emrin që meriton.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Ju ftoj edhe një herë për të qenë racionalë, lidhur me dy propozimet, në 

mënyrë që të mos harxhojmë kohë me shprehje eksesive, qoftë nga njëri drejtim, qoftë nga 
tjetri.  

Fjalën ka deputeti Shane Korbeci. 
Shane Korbeci - Të nderuar deputetë,  
Në Shqipëri tashmë ka nisur e po zhvillohet një proces i pakthyeshëm transfomimesh të 

thella demokratike, që ka përfshirë tërë sektorët e jetës, ekonominë dhe politikën, 
marrëdhëniet shoqërore brenda vendit, lidhjet dhe bashkëpunimin me botën etj. Shoqëria e 
sotme shqiptare po reformohet në mënyrë e gjithanshme, duke mënjanuar gjithçka që e 
vjetëroi koha, për të krijuar forca të reja lëvizëse të zhvillimit të saj. Për të mbështetur këto 
reforma, është e nevojshme e po krijohet një strukturë  re ligjore.  

Miratimi në parim i Kushtetutës së paraqitur dhe diskutimi i mëtejshëm deri në miratimin e 
saj të plotë do të sanksionojë bashkekzistencën dhe harmonizimin e strukturave publike e 
private të ekonomisë mbi bazën e zhvillimit të lirë dhe të orientimit shtetëror. Ajo do të 
sanksionojë, gjithashtu, konsolidimin e shtetit ligjor, integrimin e Shqipërisë në tregjet 
botërore mbi bazën e një ekonomie të hapur dhe të veprimtarive të përbashkëta me partnerët 
e huaj, mbrojtjen dhe nxitjen e investimeve nga jashtë etj. Për zbatimin e reformës ekonomike 
shteti ynë do të angazhohet konkretisht për zgjerimin e ndjeshëm të bashkëpunimit 
ekonomik, prodhues e financues me shtete e firma të huaja nëpërmjet nxitjes së investimeve 
të tyre te ne, duke vënë më mirë në eficencë faktorët e brendshëm.  



Një rëndësi të veçantë për marrëdhëniet ekonomike e tregtare me jashtë do të marrin 
ligjet për mbrojtjen e investimeve të huaja, ato për veprimtarinë ekonomike të ndërmarrjeve 
me pjesëmarrjen e kapitalit të huaj dhe ligjet që do t’u japin mundësinë ndërmarrjeve 
shqiptare për të dalë në tregun e jashtëm si afaristë, për çeljen e agjencive të huaja 
ekonomiko-tregtare në Shqipëri etj., të cilat duhet të sanksionohen në Kushtetutë, si ligj 
themelor i shtetit. Në këtë drejtim është i domosdoshëm bashkëpunimi dhe nxitja e shumë 
firmave dhe e institucioneve ekonomike të vendeve të ndryshme nëpërmjet marrëveshjeve të 
veçanta ndërshtetërore ndërqeveritare, ku do të përcaktohen çështjet specifike që kanë lidhje 
me mbrojtjen e investimeve dhe me garancitë që do të gjejnë në vendin tonë investimet dhe 
bashkëpunimi me ne. Gjithashtu, Kushtetuta do të japë siguri që në territorin tonë të mos ketë 
shpronësime arbitrare, por vetëm kur do ta kërkojë interesi publik. Në këto raste ato do të 
bëhen gjithmonë në bazë të ligjit dhe me shpërblim të përshtatshëm.  

Në tërësi legjislacioni shqiptar, me Kushtetutën që do të miratojë Kuvendi i ri dhe me ligjet 
që do të sanksionojë, do të japë perspektiva e mundësi për ta lidhur Shqipërinë me botën dhe 
për  të realizuar një bashkëpunim ekonomik, industrial, teknik, tregtar e financiar në të gjitha 
format e mundshme e të përparuara.  

Kapërcimi i gjendjes aktuale dhe i vështirësive që lidhen me paaftësinë paguese të 
bilancit tonë tregtar, përshpejtimi i zhvillimeve dhe  orientimi strukturor i ekonomisë për rritjen 
e standardit të jetesës së popullit, si dhe kryerja e reformave për kalimin në ekonominë e 
tregut në kushtet e krijuara për privatizimin e saj, kërkojnë një mbështetje nga jashtë me anë 
të ndihmave, kredive të menjëhershme me kushte lehtësuese. Ato kërkojnë, gjithashtu, 
vendosjen e bashkëpunimit financiar afatgjatë me shtete që paraqesin interes, si dhe 
aderimin në organizma ndërkombëtarë financiarë, si: Banka Botërore, Fondi Monetar 
Ndërkombëtar etj.  

Së  fundi, do të doja të theksoja se është frenuar gatishmëria e qeverive të huaja dhe e 
firmave të ndryshme për financimin e lëndëve të para të domosdoshme për shfrytëzimin e 
kapaciteteve ekzistuese të ekonomisë sonë, të mallrave të konsumit të gjerë, si dhe të 
projekteve të rëndësishme. Kjo lidhet me faktin se është kusht i domosdoshëm ekzistenca e 
Kushtetutës, si ligj themelor i shtetit, dhe formimi i Qeverisë së re e, për rrjedhojë, i të gjitha 
organeve shtetërore. Ja pse në këtë fazë Kuvendi duhet të miratojë Kushtetutën e re, qoftë 
edhe provizorisht, për të ecur përpara qysh sot, për të vazhduar punën e filluar për 
konkretizimin e bashkëpunimit, rezultatet e të cilit janë aq shumë të pritura. Pra, duhet të kemi 
një akt të sanksionuar nga organi ligjvënës; me përmbajtjen dhe formën e duhur. Vetëm  
kështu funksionon shteti, krijohet stabiliteti dhe ecën përpara aparati i tij dhe të gjitha 
organizmat e hallkat e nevojshme. Ndryshe cenohet rendi, stabiliteti dhe qetësia, cenohet 
kredibiliteti ndaj vendit tonë. Në rast se duam të ecim përpara, të zgjidhim shpejt problemet e 
mprehta ekonomike.  

Si përfaqësues të popullit, mendoj se duhet ta gjykojmë me përgjegjësi të lartë marrjen e 
vendimeve për këto probleme, duke shmangur edhe gabimet e njohura të disa vendeve në 
këtë proces. Këto probleme zgjidhen vetëm kështu, me organin më të lartë organizativ dhe jo 
me akte të kufizuara apo me një paketë ligjesh. Megjithatë, në qoftë se shumica e gjykon 
edhe këtë të fundit si zgjidhje të pranueshme, edhe kjo është një mundësi zgjidhjeje në 
kushte të caktuara, duke marrë parasysh edhe efektet e saj negative.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Bardhyl Reso.  
Bardhyl Reso - I nderuar zoti Kryetar, 
Të nderuar deputetë,  
Zonja e zotërinj,  
Kam  nderin që të marr fjalën në këtë Kuvend të parë pluralist, i cili mblidhet në Shqipëri 

pas 70 vjetësh, në këto kohë të reja dhe me mundësi të reja. Në të njëjtin moment ndiej 
shqetësim e përgjegjësi, se diskutimin tim të parë e bëj, mbase i detyruar nga procedura e 
punës së këtij Kuvendi, për Kushtetutën, për ligjin themelor, për kornizat juridike të shtetit, për 
një shtet që tani po merr përmasa të reja.  

Po të ishte menduar më mirë kur diskutuam për rendin e punës të këtij sesioni të 
Kuvendit, do të kisha bërë vërejtje që pika e parë e këtij rendi nuk duhej emërtuar “diskutimi e 
miratimi i Projektkushtetutës”, por vetëm “diskutime për Kushtetutën”.  

Historiografia botërore e ajo kombëtare na tregojnë se shtetit i duhet një kushtetutë e re 
sa herë që ka kthesa të mëdha historike ose kur ka një bazë të re në fushat politike, 
ekonomike dhe sociale, pra kur shteti merr në këto fusha përmasa të reja. Çfarë kemi 
aktualisht? Një Shqipëri të shpërfytyruar në fushat politike, ekonomike dhe sociale, për të 



cilën kërkojmë një përfytyrim të ri, por deri tani nuk kemi të përcaktuar asnjë nga përmasat e 
tij, sepse ngjarjet në këto fusha në një periudhë kohe të shkurtër po precipitojnë me një 
shpejtësi shumë të madhe. 

Jemi kështu në një periudhë kalimtare shumë të ngjeshur dhe për rrjedhojë është shumë 
e vështirë të përcaktohen tani saktë përmasat e një shteti të ri. Pikërisht në këto situata ne 
kërkojmë jo vetëm të diskutojmë për Kushtetutën, por edhe të vendosim për ta ndryshuar atë, 
domethënë të dimensionojmë a priori përmasat e një shteti të ri që praktikisht ende nuk e 
kemi. Prandaj jam i mendimit që një veprim i tillë është jo vetëm i shpejtuar, por ndoshta dhe i 
pafalshëm. Në  programet e të gjitha forcave politike, si brenda dhe jashtë këtij Kuvendi, 
është dhënë pothuajse nga të gjitha kahja e drejtimit politik, ekonomik e shoqëror të shtetit 
tonë të ri, drejt Europës, drejt Perëndimit. Por le të shikojmë, mbase këtë radhë jo si për forcë 
zakoni, nga Lindja, ndoshta për të fundit herë, jo nga dritaret e zbehta sllavo-bizantine, por 
nga ato dritare të hapura, me dritë të Europës Lindore që kanë kohë që shikojnë nga 
Perëndimi. Të mos shkelim më në rrugë të panjohura e të mos bëjmë hapa të pamatur mirë, 
t’u përshtatemi praktikave të vendeve të Lindjes që i kanë kaluar ose po i kalojnë këto 
periudha tranzicioni, duke pasur parasysh dhe veçoritë tona që kemi plagë akoma më të 
thella dhe të lënduara nga e kaluara. Për t’i mjekuar e kapërcyer ato me sa më pak dhimbje, 
të mos përdorim më narkozën e sloganëve e të entuziazmit, atë të ngutjes e të mosnjohjes 
thellë të problemeve, por atë të qetësisë, të maturisë, të të menduarit me gjakftohtësi e 
perspektivë, për të marrë nga të tjerët vetëm mësimet e mira. Prandaj jam i mendimit që për 
këtë problem kaq të rëndësishëm të diskutojmë gjatë, të bëjmë një debat sa më të thellë 
demokratik, duke pasur parasysh rëndësinë që ka përcaktimi sa më i saktë i tij.  

Të nderuar deputetë të Partisë së Punës,  
Nuk kuptoj faktin kontradiktor në mes rrugës për realizimin e programit tuaj, i cili 

parashikon hapa të matur e të ngadaltë, me shpejtësinë që kërkoni për të miratuar qoftë në 
parim ligjin themelor të shtetit, thelbin ligjor, sintezën e tërë  legjislacionit të një shteti që sapo 
ka nisur, ku vetëm pak nga ligjet e dekretet sapo kanë filluar të zbatohen. Dhe jetëgjatësia që 
duhet të ketë një kushtetutë e re, pas hartimit e miratimit të saj ka në thelb gjatësinë e kohës 
për hartimin e saj. Çdo  veprim tjetër i kundërt do të ishte  kontradiktor.  

Të diskutojmë e të miratojmë atë legjislacion të nevojshëm për të bërë të mundur 
aktivitetin normal të shtetit, praktikë e njohur në jetën politike në periudhën kalimtare në 
përgjithësi dhe të vendeve të Lindjes në veçanti, të cilët kanë një periudhë kohe që po 
punojnë për hartimin e kushtetutave të reja, krahas zhvillimeve të reja politike, ekonomike e 
sociale, pra ridimensionimit të vetë shtetit, aq më tepër kur edhe specialistë në këto fusha 
japin mendimin që objekt diskutimi në parim në këtë Kuvend të jenë ndryshimet e plotësimet 
në Kushtetutën në fuqi e jo Kushtetuta e re. Gjithashtu, duhen përmendur kushtet, koha dhe 
përbërja e komisionit që është marrë me hartimin e saj.  

Për sa i përket problemit të Kryetarit të Shtetit, jam për drejtimin e shtetit nga një 
president me kompetenca më të kufizuara në pushtetin ekzekutiv, në atë legjislativ dhe 
gjyqësor, për një kuvend të gjallë e aktiv dhe mundësisht permanent. Kompetencat e Kryetarit 
të Shtetit mund të rriten nga njëri legjislacion në tjetrin, krahas rregullimit dhe përmirësimit të 
organizimit shtetëror, si dhe demokratizimit të të gjithë piramidës shtetërore.  

Zoti Kryetar,  
Të më falni. Duke marrë shkas nga programet në televizion dhe transmetimet e 

deritanishme, ato mund të jenë më të plota, pa qenë nevoja e ndërhyrjes së spikerëve gjatë 
diskutimit, sepse dëgjimi bëhet monoton dhe lodhës për teleshikuesit. Kam mendimin se 
seancat e Kuvendit mund të jepen drejtpërdrejt, të plota, në një nga kanalet e radios, gjë që 
do të paraqesë shumë interes për të gjithë popullin. Ju lutem të kini parasysh konsideratat e 
mësipërme.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Sotir Kokeri. 
Sotir Kokeri -  Të  nderuar deputetë,  
Duke marrë fjalën, dua të theksoj qysh në fillim se solidarizohem me konsideratat pozitive 

që u shprehen nga mjaft deputetë për projektin që po diskutojmë, si një dokument me vlera të 
mëdha. E çmoj atë për frymën demokratike që e përshkon  dhe për nivelin e zgjidhjes së 
problemeve, për pasqyrimin me përgjegjësi të realitetit  dhe për perspektivat e gjera që u hap 
proceseve që po ndodhin e do të ndodhin në vendin tonë. Ky dokument, duke qenë 
bashkëkohor, realizon njëherësh pretendimin e të gjithëve për të pasur një ligj themeltar sa 
më jetëgjatë. Duke iu larguar tërësisht frymës propagandistike, ai duhet të çmohet edhe për 
shkallën e garantimit e të realizimit në praktikë të parimeve e të normave që përmban. Këto 



dhe vlera të tjera karakterizojnë, ndër të tjera, edhe zgjidhjen kushtetuese që i jepet një 
problemi të tillë, siç është qëndrimi ndaj partive politike  i raportit të individit me to,  raportit të 
tyre me ligjin etj. Ky problem në projekt jo vetëm që shihet si një kompleks marrëdhëniesh e 
aspektesh, por janë bërë përpjekje për një zgjidhje shumëplanëshe të tij, pikësynim që është 
realizuar e materializuar në disa nene.  

Përmbajtja e projektit që po diskutojmë, tërë nenet e tij, që rregullojnë këto marrëdhënie, 
jo vetëm pasqyrojnë drejt realitetin pluralist që ekziston e po jetojmë, por edhe ligjëron e 
siguron zhvillimin normal të këtij realiteti në të ardhmen. Në këtë aspekt ndarja me 
Kushtetutën ekzistuese është e madhe, e plotë dhe përfundimtare. S’ka si të ndodhë 
ndryshe. Realitetit të ndryshuar duhet t’i përgjigjet edhe një ligj i ndryshuar, është vlerë e 
projektit që në të gjejnë pasqyrim e zgjidhje të drejtë ligjore aspekte të ndryshme të 
marrëdhënieve parti-shtet.  

Zhvillimet demokratike e pluraliste që jeton vendi ynë, përpjekjet për forcimin ligjor, 
interesi mbarëshoqëror ndaj partive politike, ka shtruar kërkesën që marrëdhëniet e partive 
me shtetin të rregullohen me ligj. Ky realitet në projekt ligjërohet kur theksohet prerë e qartë 
se partitë politike dhe organizatat e tjera janë të ndara nga shteti.  Ligjërohet kështu me të 
drejtë ndarja e veprimtarive të partive nga veprimtaria e shtetit. Nga ky ligj nuk përjashtohet 
asnjë parti apo organizatë. Para tij të gjitha janë të barabarta. Ky moment pozitiv, që ka 
njëherësh vlera për frymën e tij demokratike, meriton të vlerësohet. E konsideroj atë si 
kontribut jo vetëm për përsosjen e punës së çdo partie, cilado qoftë ajo, por në radhë të parë 
për përsosjen e punës së vetë organeve të shtetit. Një ligj i tillë vendos barrierën ndaj ndonjë 
dukurie negative, siç është ajo e partisë-shtet, aq e dëmshme për të dyja palët. Një trajtim i 
tillë ligjor i problemit i shërben, siç thashë më lart, forcimit të shtetit ligjor, plotfuqishmërisë së 
organeve të pushtetit shtetëror dhe jo arbitraritetit, zhvillimit të iniciativës dhe rritjes së 
përgjegjësisë së tyre, aq të nevojshme në çdo situatë, për çdo problem e detyrë.  

Në  projektin që diskutojmë, rregullohet jo vetëm ndarja, por edhe detyrimet e shtetit ndaj 
partive, ashtu sikurse dhe roli që duhet të luajnë këto të fundit në politikën shtetërore. Shteti, 
edhe pse i ndarë nga partitë, mbetet i hapur në përpunimin e politikës së tij ndaj ndikimit të 
partive. Ky moment, i rregulluar me ligj, është gjithashtu i domosdoshëm. Por fryma e tij 
demokratike shprehet qartë kur theksohet se partitë mund të ndikojnë vetëm me metoda 
demokratike. Ky  theks është i domosdoshëm në kushtet e shoqërisë pluraliste. Ai niset nga 
synimi i mbarë, për të cilin është e interesuar tërë shoqëria jonë, që veprimtaritë e forcave 
politike të vendit të bashkohen në një, kur është fjala për mbarëvajtjen e punëve të shtetit, për 
zgjidhjen e problemeve të mëdha, për përparimin dhe forcimin e atdheut. Problemi përsëri 
gjen zgjidhje të dyanshme. Theksohet e drejta e partive që të ndikojnë në politikën e shtetit, 
por ligjërohet që ky të bashkëpunojë me to në të mirë të shoqërisë. Një trajtim të tillë e gjej 
më vend dhe e miratoj, nisur edhe nga përvoja e muajve të fundit. Është detyrë e gjithsecilit 
që të kuptojë e të përmbushë deri në fund detyrimet që do të rrjedhin, prej këtej marrëdhëniet  
e partive me shtetin gjejnë rregullim ligjor në kompleksitetin e tyre. Me ligj rregullohen edhe 
detyrimet e shtetit për përkrahjen apo krijimin e kushteve për zhvillimin e veprimtarisë së 
partive. Në projekt ky aspekt rregullohet në parim dhe bëhet mirë. Si i tillë ai mbetet i hapur 
kur vjen puna për zgjidhjet konkrete të çdo elementi. Është  në të mirë të zhvillimit të mbarë të 
shoqërisë sonë dhe të forcimit të rendit kushtetues, që Kushtetuta përmban edhe disa 
sanksione apo kufizime, siç janë ato për ndalimin e partive e të organizatave me karakter 
fashist, racist e luftëxitës apo ato që synojnë përmbysjen me dhunë të rendit të vendosur me 
Kushtetutë. Në  emër të demokracisë që realizojmë, këto ligje janë të domosdoshme, ashtu 
sikurse është po aq i nevojshëm edhe ligji për shpërndarjen e organizatave apo partive në 
rastet e parashikuara. Edhe ndalimi me ligj i veprimtarive politike të partive në  organet 
speciale të pushtetit shtetëror, të cilat janë me rëndësi të veçantë për mbrojtjen e interesave 
kombëtarë e të rendit, por edhe për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të individit, i 
shërben forcimit të shtetit ligjor e zhvillimit të demokracisë së vendit. Ky moment është një 
hap pozitiv që kërkon kuptim e veprim të drejtë.    

Ka edhe një moment tjetër me rëndësi në projekt, që i bën nder vetë Kushtetutës, por që 
edhe garanton zhvillimin normal të jetës sonë politike pluraliste. Është fjala për pozitën e 
barabartë, ku vendosen partitë politike para ligjit. Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i normave 
juridike  është i detyrueshëm për të gjithë, kushdo qofshin ata. Këtu nis e përfundon një nga 
kërkesat me esenciale të ekzistencës e të funksionimit të shtetit ligjor. Nga ky parim nuk ka 
se si të përjashtohen partitë aq më tepër kur ato kanë shpallur e shpallin si objektiv të tyre 
shtetin ligjor. S’na mbetet tjetër vetëm që këtë parim ta mbështetim fort dhe me fanatizëm ta 
respektojmë në jetë. Detyrimi dhe barazia para ligjit dhe për partitë politike është një tjetër 



moment që flet për zgjidhjen demokratike, të drejtë e objektive që gjejnë problemet në 
projektin që po diskutojmë.  

Në Kushtetutë rregullohet drejt edhe raporti i individit me partitë, i cili gjen sanksionim 
ligjor në kapitullin për të drejtat dhe detyrat themelore të shtetasve. Asnjë kufizim nuk ka për 
individin që të rrjedhë nga bashkimi i tij në organizata apo në parti të ndryshme, apo nga 
bindjet e tij politike. Një situatë e tillë ligjore garanton e lehtëson zhvillimin normal të vetë 
partive,  të jetës dhe të veprimtarisë së tyre.  

Nisur nga bindjet e mia, jam për miratimin në parim të projektit, qoftë edhe me sugjerimet 
që trajtoi deputeti Shkëlqim Cani. Miratimin në parim e bën të domosdoshëm edhe betimi ynë 
se do të mbrojmë rendin kushtetues dhe do të forcojmë shtetin ligjor. U betuam jo sot për 
mot, por me bindjen që do t’i përmbahemi atij në çdo çast e sa më parë. Miratimi i 
Kushtetutës do t’i hapë rrugë të gjerë zbatimit nga secili prej nesh edhe të kësaj pjese  të 
detyrimit që morëm përsipër me betimin tonë.  

Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Abdi Baleta. 
 Abdi Baleta - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Mbas një periudhe të gjatë drejtimi monopartiak dhe pushteti totalitar, vendi ynë për herë 

të parë ka një organ ligjvënës pluralist. Por edhe kësaj radhe ky organ është polarizuar dhe 
midis shumicës e opozitës ekziston një raport forcash, që le hapur shtegun për t’u shndërruar 
në një ligjvënës monopartiak në çastin e marrjes së vendimeve. Ky faktor bën që të zbehet 
natyra pluraliste e këtij Parlamenti. Ky tipar negativ mund të kufizohet nëse me vullnet të mirë 
e me arsye të shëndoshë do të arrijmë që diskutimet dhe rrahjet e mendimeve t’i bëjmë me të 
vërtetë pluraliste e demokratike, ku përparësi t’i japim mirëkuptimit dhe jo të parapëlqejmë 
zgjedhjet e mbështetura kryesisht në raportin numerik midis kartonëve të gjelbër e të kuq që 
do të ngrihen në këtë sallë. Do  të ishte e dëshirueshme dhe premtuese që fryma e punës 
konstruktive të mbizotërojë qysh në hapat e parë,  qysh në diskutimet për një çështje me 
rëndësi të veçantë, siç është ajo e Kushtetutës. Sot në vendin tonë është në fuqi e vepron si 
ligj themelor Kushtetuta e miratuar nga Kuvendi Popullor me 8 dhjetor 1976. Ndonëse ajo 
është goditur në rrugë jokushtetuese nga një numër dekretesh, sidomos gjatë vitit që shkoi, 
tashmë është e kapërcyer edhe nga realiteti. Nga ky shkak, në kuadrin juridiko-kushtetues të 
vendit tonë është krijuar një gjendje e dyzuar e pakëndëshme, dëmprurëse dhe e 
palejueshme nga pikëpamja e së drejtës. Veç kësaj, zhvillimet e gjendjes politike, ekonomike 
e shoqërore që kanë ndodhur në vendin tonë, sidomos qysh nga vendosja e pluralizmit politik 
dhe nevojat urgjente që dalin për proceset e zhvillimi drejt një demokracie të vërtetë, bëjnë që 
kushtetuta e vitit 1976 të ngjajë më shumë si një relike, sesa një organizëm i gjallë e veprues 
juridik. E mira e vendit dhe e popullit kërkon pra, që kjo Kushtetutë në fuqi të kalojë sa më 
parë në fondin historik të legjislacion tonë. Besoj se jemi të gjithë të një mendjeje për këtë. 
Madje do të thoshim se kjo gjë  është kuptuar e pranuar qysh vitin që shkoi, kur Kuvendi 
Popullor i Legjislaturës së mëparshme sanksionoi nevojën dhe vuri detyrë për të bërë 
ndryshime dhe plotësime në Kushtetutë. Ky vendim ishte i 13 tetorit të vitit të kaluar dhe për 
këtë qëllim u krijua një komision. Tashmë ne jemi njohur me rezultatet e punës së këtij 
komisioni, të paraqitura përherë të parë më 30 dhjetor të vitit që shkoi në projektin e 
Kushtetutës së RPS të Shqipërisë dhe për herë të dytë më 10 prill të këtij viti në formën e 
ripunuar e të ndryshuar, në projektin e Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë. Por barra e 
rëndë për zgjidhjen e çështjes së  Kushtetutës i ka mbetur këtij Kuvendi Popullor. Përmbushja 
me sukses e kësaj detyre do të varet nga angazhimi i të gjithëve dhe, në radhë të parë, nga 
rruga që do të përcaktohet e do të ndiqet. Vitin që shkoi ideja e ndryshimeve dhe e 
plotësimeve në Kushtetutë u pranua me ngurrim, nën ndikimin e disa synimeve politike 
utilitare dhe mbyllej brenda një kuadri shumë më të ngushtë nga ç’na paraqitet sot. Këtë  na e 
dëshmon qoftë dhe fakti se projekti i 30 dhjetorit të vitit të kaluar ruante thelbin, përmbajtjen e 
Kushtetutës së vitit 1976, frymën e saj politike e ideologjike, ruante drejtimin partiak monist në 
shtet, bazën e rendit ekonomiko-shoqëror të quajtur socialist e plot shtylla të tjera të 
Kushtetutës. Pra, ndryshimet prekën vetëm ato pjesë apo dispozita të veçanta, ku mungesa e 
logjikës politiko-juridike ishte tepër flagrante. Dilte qartë që udhëheqja e partisë në pushtet 
ishte e prirur më shumë për vazhdimësi, sesa për novacion.  

Por ngjarjet që rrodhën, sidomos vendosja e pluralizmit partiak, përmbysën shumë 
parashikime dhe krijuan një gjendje të re në vend, saqë projekti i parë ngjante i plakur sapo 
lindi dhe u bë i domosdoshëm një projekt i dytë, që ndonëse është mjaft më i përparuar, 
përsëri është prapa kërkesës së kohës, realitetit politiko-shoqëror dhe nuk i përgjigjet së 
ardhmes.  



Pozitiv qe fakti që në muajt e parë të këtij viti, kur diskutimet për Kushtetutën dolën jashtë 
komisionit të posaçëm, tashmë ishin thyer e po thyeshin shumë tabu ideologjike e juridike të 
së kaluarës dhe Shqipëria bëri kapërcimin e madh, më rëndësi historike, nga monizmi partiak 
e diktatura e proletariatit, në pluralizmin politik dhe në fillimet e shtetit juridik. U pranua 
koncepti i shtetit juridik, por për fat të keq puna për përgatitjen e materialeve për ndryshime e 
plotësime në Kushtetutë u bë me metoda, stil dhe organizim pune monopartiak e nuk u fut në 
rrjedhat e mendimit politik pluralist dhe të bashkëpunimit të partive politike, siç ishte e udhës 
të bëhej. Partitë dhe forcat opozitare, qëllimisht, padrejtësisht dhe pa kurrfarë dobie, u lanë 
mënjanë. Kjo bëri që zgjidhjet e propozuara të dalin tepër të njëanshme. Kjo bën që 
Parlamenti i tanishëm në vend që të ndodhej para alternativash që plotësojnë njëra-tjetrën, 
mund të gjendet para alternativave që kundërshtojnë njëra-tjetrën. Ekziston mundësia që 
shumica të udhëhiqet kryesisht nga mendimi, që të mbrojë me çdo kusht atë që e sheh si 
krijesë të partisë së vet e të tregohet refraktare ndaj përpjekjeve për zgjidhje më të mira, 
madje të tregojë edhe mosdurim për ta miratuar propozimin e saj.  

Pakicës, që ka qenë përjashtuar nga puna përgatitore dhe që zgjidhjen e problemit nuk e 
shikon me miratimin shpejt e shpejt të teksteve, për të cilat ka shumë vërejtje, nuk i mbetet 
veçse të reagojë për të kërkuar diskutim, për të parashtruar alternativat e saj.  

Çështja  e parë që i del Kuvendit të tanishëm për të zgjidhur është a do të mbetet ai te 
detyra e shtruar nga Kuvendi i mëparshëm, për të bërë vetëm ndryshime e plotësime në 
Kushtetutë apo do të shtrojë detyrën për të bërë dhe miratuar një kushtetutë të re. Për  
mendimin tim është jashtë çdo dyshimi që vendit i duhet një kushtetutë e re. Ka mjaft anomali 
politike e ligjore që duhen mënjanuar, duhen bërë rregullime në mekanizmin shtetëror, duhen 
vënë bazat e shëndosha juridiko-kushtetuese për sistemin politik me shumë parti, për ndarjen 
e pushteteve, për sistemin ekonomik të tregut, për garantimin dhe respektimin e të drejtave 
dhe lirive themelore të njeriut, sipas standardeve ndërkombëtare etj., etj., por  një kushtetutë 
e re duhet përgatitur me kujdes, pa u nxituar. Nuk mund të kënaqemi me një tekst vetëm për 
faktin se është më i mirë nga Kushtetuta që kemi. Kuvendi nuk duhet të mendojë vetëm për 
të plotësuar disa nevoja politike e juridike afatshkurtëra, cilatdo qofshin konsideratat dhe 
synimet partiake e partikulariste që mund t’i motivojnë ato. Kuvendi duhet të shqetësohet si 
për kapërcimin e vështirësive të momentit, edhe për bazat juridiko-kushtetuese të zgjidhjes së 
problemeve të së ardhmes e të perspektivës.  

Një kushtetutë e re nuk mund të jetë një kushtetutë e vazhdimësisë, si ajo e vitit 1976. 
Përkundrazi, misioni i saj do të  jetë hedhja e themeleve të të gjithë punës, për t’u shkëputur 
nga një vazhdimësi e gjatë dhe dëmprurëse e shtetit të diktaturës së proletariatit. Ndërtesa e 
shtetit juridik nuk mund të ngrihet pa pastruar sheshin e ndërtimit nga rrënojat politike, 
ideologjike e juridike të qeverisjes së gjatë moniste, pa u çliruar nga steriotipet dhe shablonët 
ligjorë që na kanë larguar nga modelet demokratike, të cilat i ka përpunuar përvoja botërore 
për organizimin dhe funksionimin e shtetit juridik.  

Për ta bërë punën si duhet, veç angazhimit tonë maksimal, kemi nevojë edhe për kohë, 
edhe për ndihmë në rrethana të tilla. Shtete me forca e me përvojë më të madhe se ne në 
fushën e ligjvënies  kanë marrë ndihmë nga jashtë për të bërë kushtetuta të mira. Prandaj 
Kuvendi duhet të vendosë që të fillojë puna për hartimin e Kushtetutës së re të shtetit tonë 
dhe për këtë të ngrihet një komision deputetësh, në përbërje të të cilit të futen përfaqësues 
nga të gjitha forcat politike, nga institucionet e rëndësishme shkencore dhe, mbi bazën e 
propozimeve të ndryshme apo të projekteve alternative partiake, grupore, madje edhe 
individuale, të paraqesë një projekt, me një afat të arsyeshëm, sa më të afërt, disa muaj apo 
diçka më shumë se një vit. Ky projekt të shqyrtohet e të miratohet jo nga Kuvendi, por nga një 
Asamble Kushtetuese. Si asamble mund të veprojë edhe Kuvendi i tanishëm, i plotësuar me 
një numër të deleguarish, të zgjedhur të tjerë, që të përfaqësojë  të gjitha forcat politike të 
vendit, shtresa të ndryshme qytetarësh dhe mbase edhe këshillat  vendore. Kushtetuta t’i 
nënshtrohet edhe një referendumi popullor.  

Ndërkohë Kuvendi duhet të vendosë një kuader juridik kushtetues të domosdoshëm për 
funksionimin e shtetit në kushtet politike, shoqërore e ekonomike të reja, deri në miratimin e 
Kushtetutes së re. Kjo mund të bëhej në dy rrugë:  të miratohet gradualisht, por shpejt një 
paketë ligjesh të domosdoshme, siç u tha, mbasi të jetë abroguar Kushtetuta e vitit 1976, ose 
të mos abrogohet, por të mbahet edhe për ca kohë  kjo kushtetutë, duke i bërë një numër 
ndryshimesh të domosdoshme me anë të një ligji konstitucional. Për të dyja rastet duhet 
ngritur menjëherë komisione, që t’i bëjnë pa vonesë,  brenda pak ditëve, propozimet konkrete 
përkatëse Kuvendit.  



Projekti i Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë i datës 10.4.1991 mund të shërbejë si 
material pune, por unë jam i mendimit që ai nuk mund të miratohet në parim, siç propozohet. 
Mbas paraqitjes së propozimeve nga ky komision, deputetët duhet t’i diskutojnë ato nen për 
nen dhe të vendosim. Nuk është me vend, pra, që të shtrohet për miratim ky projekt i datës 
10.4.1991. Nuk ka pse të aprovohet një kushtetutë e re e parakohe dhe e përkohshme. 
Projekti  nuk i plotëson kërkesat, për të shërbyer si Kushtetutë e re përfundimtare.  

Zgjidhjet e përkohshme duhet të prekin çështjet më të ngutshme ligjore dhe të mos lenë 
shteg për të komprementuar ose paragjykuar zgjidhje përfundimtare, që do të gjënden kur të 
miratohet Kushtetuta e re. Prandaj rregullimet e përkohshme ligjore të kufizohen në 
minimumin e domosdoshëm. Unë jam për atë që të procedohet me paketë ligjesh. E 
mbështes këtë për arsye pragmatike dhe si rrugë pragmatike, ndonëse nga pamja e mirëfilltë 
dhe thjesht juridik-formale do të ishte më mirë të procedohej në rrugën e ndryshimeve  në 
Kushtetutën ekzistuese.  

Rezervohem dhe nuk flas për projektin e datës 10.4.1991, për arsye më shumë 
procedurale, por që janë serioze. Unë konsideroj se ky projekt ende nuk është paraqitur për 
diskutim para këtij Kuvendi në bazë të nenit 111 të Kushtetutës që kemi në fuqi. Ky projekt 
është shpërndarë si material, po tjetër është shpërndarja dhe tjetër është paraqitja për 
diskutim. Të paktën, në qoftë se nuk gabohem, deri më sot nuk kam dëgjuar që ndonjë 
përfaqësues të ngrihet në tribunë e të thotë: Në emër të Presidiumit të Kuvendit Popullor, të 
Qeverisë apo të dy të pestave të deputetëve propozoj këtë,  këtë,  këtë. Deri më sot unë nuk 
e kam dëgjuar. Qofsha i gabuar. Pa u bërë kjo në emër të një organi, që me Kushtetutë ka të 
drejtën e iniciativës legjislative, nuk mund të fillojë diskutimi për këtë projekt. Unë kështu e 
konsideroj si deputet i këtij parlamenti. Dhe ka një rregull të përgjithshëm, që besoj se duhet 
ta respektojmë në kushtet tona, që sa herë paraqitet qoftë dhe një amendament i thjeshtë, të 
shoqërohet patjetër me relacion shpjegues dhe jo t’u dërgohet deputetëve vetëm me zarf, 
sepse kjo është  metodë pune.  

Kam mendimin që nuk duhet ngulur këmbë në idenë se shteti është i bllokuar. Kjo nga 
ana ligjore nuk qëndron. Ndërsa problemi i Kryetarit të Shtetit mendoj se duhet të zgjidhet në 
mënyrë të drejtë dhe mirë me Kushtetutën përfundimtare. Nuk duhet të bëjnë në emër të 
demokracisë, atë që kemi bërë deri tani në emër të diktaturës.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Xhelil Gjoni. 
Xhelil Gjoni - I nderuar Kryetar,  
Të  nderuar deputetë,  
Jam dakord me atë shqetësim legjitim që po shprehet këtu në Kuvend, për të miratuar një 

kushtetutë serioze, një kushtetutë të të sotmes atë të së ardhmes, ku të gjejë pasqyrim tradita 
jonë kombëtare dhe përvoja demokratike botërore, ku të gjejë legjitimitetin e vet individi, 
njeriu, një kushtetutë ku të mos luhet me fatin e njeriut. Projekti që na paraqitet, kujtoj se u 
shërben këtyre qëllimeve.  

Unë i vlerësoj me sinqeritet konsideratat dhe mendimet që shprehën deputetët Genc Ruli 
e Agim Mero, që e panë punën që duhet të bëjmë për Kushtetutën si një punë serioze, të 
parë në planin historik të Të kaluarës, me kufizimet e saj, të afirmimit të proceseve të sotme 
dhe sidomos me preokupacionin për të ardhmen.  

Unë nuk kujtoj se punimet e Kuvendit nuk po karakterizohen nga fryma konstruktive, 
përkundrazi, ato po karakterizohen nga një  frymë konstruktive pluraliste të mendimeve dhe 
nuk do të isha shumë dakord me atë moment, që vuri në dukje këtu deputeti Abdi Baleta, se 
punët në Kuvend po zhvillohen nën rrezikun monopartiak. Preokupacioni i deputetëve të 
Partisë së Punës, siç  po shihet, është për të mos përdorur mekanizmin e votës së shumicës, 
preokupacioni për të marrë e për të miratuar dokumente që të pasqyrojnë interesat 
mbarëkombëtarë e mbarëshoqërorë dhe jo pozita partiake.  

Projektkushtetuta, që na paraqitet, është një kontribut i rëndësishëm dhe grupi që ka 
punuar ka bërë një punë serioze. Edhe unë kam mendimin se projekti i ri ka kufizimet e veta 
(janë ato nostalgjike ideore e historike) për realitetin e sotëm e sidomos për  të ardhmen. Por 
në këto çështje duhet të diskutojmë jo nga pozitat  thjesht partiake, por për hir të interesave 
mbarëkombëtarë. Unë jam që kjo Kushtetutë të diskutohet dhe nuk kemi pse të nxitohemi, 
por të fillojmë nga ato momente që e zhbllokojnë jetën shtetërore. Të tilla mund të quaja 
bllokun e organeve shtetërore, të Kryetarit të Shtetit, të Qeverisë, atë të organeve të tjera. Të 
bëhet zhbllokimi i jetës ekonomike me atë preokupacion, që e shprehën këtu shumë shokë 
deputetë e në mënyrë të veçantë Shkëlqim Cani. Gjithashtu, do të quaja të rëndësishme 
zhbllokimin e të drejtave të njeriut. Nga kjo pikëpamje do të ishte e drejtë të merreshim me 



këto çështje, duke i paraqitur Kuvendit një projekt tezash, ku të përfshihen, siç  thashë, këto 
çështje të zhbllokimit të shtetit, ndofta duke ngritur edhe një grup të përbashkët, që t’ia 
paraqiste këto teza Kuvendit brenda këtij sesioni, edhe mbasdite po të ishte e mundur.  

Të rëndësishme janë edhe problemet e politikës së jashtme për të cilat projekti i 
Kushtetutës së re, ashtu si për sektorët e tjerë, përcakton edhe kuadrin e përgjithshëm 
politiko-ligjor të veprimtarisë ndërkonbëtare të shtetit tonë dhe që ka gjetur shprehjen e vet në 
nenet 9 e 10. Përcaktimi i këtij kuadri ka disa të mira: Në radhë të parë drejtimet e 
veprimtarisë ndërkombëtare të shtetit nuk mund të jenë as arbitrare, as spontane. Kuvendi ka 
jo vetëm të drejtën, por edhe mundësinë t’i kontrollojë ato.  

Në radhë të dytë, siç janë përcaktuar në Projektkushtetutë, ato paraqesin edhe një 
program për synimet dhe objektivat që duhet të arrijë politika e jashtme, siç janë ato të 
mbrojtjes së lirisë, të pavarësisë e të interesave të larta kombëtarë.  

Në radhë të tretë, në Kushtetutë përcaktohet që politika e jashtme, që duhet të ndjekë 
shteti ynë, duhet të jetë një politikë demokratike, e miqësisë dhe e bashkëpunimit me popujt e 
tjerë, e paqes dhe e sigurimit ndërkombëtar.  

E rëndësishme është se projekti i Kushtetutës jo vetëm i shpall këto drejtime kryesore të 
politikës se jashtme, por krijon edhe bazën e nevojshme ligjore, që ato të mund të realizohen. 
Unë solidarizohem këtu me preokupacionin e madh që u shpreh edhe nga shoku Shane për 
t’i zhbllokuar këto marrëdhënie me botën e jashtme.  

Në të njëjtën kohë duhet theksuar se Kushtetuta e re nuk e pengon iniciativën e organeve 
kompetente ekzekutive në fushën e marrëdhënieve me jashtë. Ajo vetëm kërkon që çdo 
veprimtari ose iniciativë të jetë në përputhje me frymën e gamën e saj.  

Në projektin që na paraqitet, në të gjitha nenet ose paragrafët që kanë të bëjnë me 
politikën e jashtme, është mbajtur parasysh vendi dhe roli që mund të luajë Shqipëria, që janë 
objektivisht të kondicionuara nga qenia e saj një shtet i vogël. Por kjo nuk do të thotë se ajo 
duhet t’i nënshtrohet çdo fati. Përkundrazi, në projekt kërkohet t’i jepet shtetit dhe mbarë 
popullit një kuadër e një bazë ligjore sa më e plotë, mundësi sa më të mëdha, jo vetëm për të 
ruajtur  lirinë dhe pavarësinë e vendit, por edhe për të luajtur një rol aktiv në marrëdhëniet 
ndërkombëtare. Mbi të gjitha ajo kërkon e thekson se duhet ruajtur indentiteti dhe origjinaliteti 
ynë,z ëri dhe personaliteti i shtetit tonë në çdo veprim ose situatë ndërkombëtare.  

Shumë drejt më duket mua janë përcaktuar në projektin e Kushtetutës komponentët 
kryesorë të politikës së jashtme. Dhe një ndër ta është edhe sanksionimi i parimit të fqinjësisë 
së mirë. Për kushtet e Shqipërisë e të Ballkanit kjo ka rëndësi të veçante. Politika e fqinjësisë 
së mirë është njëkohësisht strategji afatgjatë e orientim për veprimtari konkrete. Ajo 
përfaqëson një koncept modern të ri për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe një metodë po të 
tillë për kapërcimin e pengesave dhe vendosjen e bashkëpunimit të frytshëm. Politika e 
fqinjësisë së mirë, kur zbatohet drejt e sinqerisht, çon drejt pagës e sigurisë jo vetem me 
vendet përreth, por drejt pagës e bashkëpunimit me interes reciprok edhe në marrëdhëniet 
me shtetet e largëta.  

Duke mbrojtur parimin e vetëvendosjes së popujve, të ushtrimit të sovranitetit të plotë 
kombëtar dhe të barazisë së të gjitha vendeve në marrëdhëniet ndërkombëtare, projekti 
mbron dhe përkrah të drejtat themelore demokratike të popujve dhe proceset me 
përparimtare në botë. Kjo e orienton politikën tonë të jashtme, që vendin tonë ta bashkojë me 
këto  rryma e me këto procese progresive.  

      Projekti krijon një hapësirë të gjerë ligjore për një bashkëpunim të gjithanshëm e të 
frytshëm në të gjitha fushat. Ai përcakton se këto marrëdhënie duhet të vendosen mbi bazën 
e barazisë, të respektimit të sovranitetit, të mosndërhyrjes në punët e brendshme dhe të 
dobisë së ndërsjellë. Me këtë përjashtohet varësia politike dhe cenimi i sovranitetit kombëtar, 
në qoftë se marrëdhëniet me jashtë vendosen mbi ato baza e mbi ato parime që kërkon 
Projektkushtetuta. Rendësi  për politikën e jashtme të vendit në të ardhmen kanë jo vetëm 
parimet e pasqyruara shprehimisht në Projktkushtetutë, por tërë fryma e saj, tërë konceptet 
juridiko-konstitucionale që përmban, tërë baza ligjore mbi të cilën duhet të ndërtohet shteti e 
të veprojë shoqëria. Politika e jashtme duhet t’i shërbejë këtij vendi, këtij shteti, kësaj 
shoqërie. Projekti, më duket mua, krijon kushte e mundësi për një harmonizim të mirë të 
politikës së brendshme e të jashtme, gjë që është në të mirën e atdheut dhe të kombit.  

Për veprimtarinë e politikës së jashtme të vendit, rëndësi parimore ka projekti jo vetëm 
për ato që lejon Kushtetuta, por edhe për ato që ndalon. Dëshiroj të përmend vetëm një, që 
me shumë vend parashikohet dhe duhet të sanksionohet. E kam fjalën për pronësinë e tokës. 
Ne shqiptarët s’kemi toka për t’ua shitur të huajve. Mjaft troje tonat i kanë marrë të tjerët dhe 
s’kemi ndër mend të bëhemi qiraxhinj e çifçinj në vendin tonë. Ndalimi i shitjes së tokës të 



huajve nuk duhet parë vetëm në aspektin ekonomik. Të shesësh tokën, do të thotë të 
shesësh shpirtin, rrënjët. Por një popull pa rrënjë, pa shpirt nuk është më popull. Është detyra 
jonë, jo vetëm e Kushtetutës, por edhe e politikës së brendshme e të jashtme që ta mbajë, ta 
mbrojë tokën amtare, të cilën e kanë punuar dhe vaditur me gjak e djersë shqiptarët që kanë 
lindur e vdekur në këto troje.  

Falemnderit!  
Napolon Roshi - I nderuar Kryetar,  
Kam një propozim. Para se të vazhdojmë diskutimin, këtu kemi dy propozime: propozimin 

për të miratuar në parim Projektkushtetutën dhe propozimin për një bllok ligjesh që të 
zhbllokojnë veprimtarinë shtetërore. Kam mendimin që edhe një pjesë e madhe deputetësh 
janë dakord me këtë. Propozoj që kryesitë e të tri grupeve parlamentare të takohen tani, të 
bisedojnë nëse mund të gjejnë konsensus për këtë problem. Ndërkohë, të gjithë po presin 
rezultatet e hetimeve në Shkodër. Kam përshtypjen se komisioni i posaçëm parlamentar ka 
diçka për të na thënë lidhur me këtë çështje. Do të bënim mirë që, derisa grupet parlamentare 
të merreshin vesh për problemin e Projektkushtetutës, të dëgjonim informacionin e komisionit 
parlamentar për çështjen e Shkodrës. Këtë propozim kam.  

Kastriot Islami - Ka një propozim me dy elemente, për të ndërprerë diskutimet e për të 
vazhduar grupet parlamentare, punën drejt gjetjes së një mirëkuptimi dhe për të dhënë 
informacion lidhur me ngjarjen e Shkodrës. Ne si Kryesi kemi vendosur që informacioni për 
ngjarjet në Shkodër të jepet pasi të përfundojmë pikën e parë të rendit të ditës.  

Lidhur me elementin e parë të propozimit, radhën e kaluar janë bërë mbi 30 diskutime, 
kurse sot rreth 20 diskutime. Ndërkohe grupet parlamentare po punojnë për të gjetur një 
mirëkuptim.  

Jeni dakord t’i ndërpresim diskutimet?  
Ismail Lleshi - Bashkohem me sugjerimin që të mblidhemi e të diskutojmë si përfaqësi të 

forcave politike në Kuvend, veçse do të bëja një shtesë. Grupi i deputetëve të Partisë së 
Punës, me prekupimin për të gjetur pikërisht një zgjidhje të mirëkuptueshme dhe me 
iniciativën tuaj si Kryesi, mori takim me grupin përfaqësues të deputetëve të Partisë 
Demokratike. 

Grupi ynë e vlerësoi me shumë seriozitet këtë takim, duke caktuar si përfaqësues 
Kryeministrin Fatos Nano, sekretarin e KQ të Partisë sonë, Xhelil Gjoni, anëtarin e Këshillit 
Presidencial Lufter Xhuveli, kryeredaktorin e gazetës sonë Namik Dokle, si dhe mua si 
kryetari i grupit parlamentar.  

Do  të desha, në qoftë se do të binim dakord për një takim të ri, të kemi medoemos 
predispozicionin për t’i shkuar çështjes në një zgjidhje përfundimtare. Natyrisht në këto 
takime nuk ka imponime, po ka shkëmbim mendimesh. Po ashtu nuk është e lehtë të gjenden 
shpejt zgjidhjet e mirëkuptueshme, por këtë rast të mos e quanim si një fillim të ri takimesh, 
po ta quanim si mbyllje. Me  këtë predispozitë mendoj të shkojmë në këtë takim.  

Kastriot  Islami – Atëherë, ka një propozim për t’i mbyllur diskutimet dhe për të vazhduar 
siç sugjeroi deputeti Ismail Lleshi.  

Jemi dakord ta hedhim  në votë këtë propozim, apo të vazhdojmë diskutimet?  
Dritëro Agolli - Mua më duket se janë njëlloj, si miratimi i Projektkushtetutës, që  

propozojmë ne, si miratimi i një pakete ligjesh dhe s’ka pse të zihemi kot për këtë çështje. 
Paketa e ligjeve që propozojnë deputetët e Partisë Demokratike është njëlloj si ato ligje që do 
të miratojmë në parim. Më mirë të kalojmë në propozimin e tyre dhe këtu merr fund kjo punë.  

Kastriot Islami - Nëse janë njësoj, atëherë mund të kalojmë edhe në propozimin tjetër.  
Dritëro Agolli - Mua më duken njëlloj.  
Fehmi Abdiu -  I nderuar Kryetar,  
Janë hedhur dy mendime afërsisht të njëjta nga dy deputetë, që përkohësisht të 

ndërpritet puna. Përfaqësuesit e grupeve parlamentare të grumbullohen, në vijim të atyre 
përpjekjeve që janë bërë deri tani për këtë problem, dhe të presim sadopak se mos arrihet ajo 
që kërkojmë dhe pastaj të vazhdojmë. Po që nevoja, të vazhdojmë me diskutime dhe, po që 
se zgjidhet ai problem, s’është nevoja e diskutimeve, por të vemi tek ajo që kërkojmë, tek 
emëruesi i përbashkët.  

Neritan  Ceka - Ju lutem, kam një propozim të fundit, në qoftë se më jepet mundësia.  
Unë i shikoj të dyja çështjet të pavarura nga njëra-tjetra. Në fakt kjo punë që u propozua, 

ka filluar, njerëzit po punojnë. Meqë nga ana e Partisë së Punës është paraqitur një mendim, 
po ashtu dhe nga ana jonë u paraqit një mendim për t’u formuluar plotësisht. Kemi lënë afate 
të caktuara dhe në orën 1800 do t’i paraqiten Kuvendit. Unë mendoj që punën që kemi filluar 
për diskutimin e Projektkushtetutës ta vazhdojmë. Asgjë nuk e pengon punën tjetër. Ata 



deputetë që kanë dhënë emrat për diskutim, mundësisht sa më shkurt t’i thonë mendimet e 
tyre, sepse në njëfarë mendimi të përbashkët ne kemi ardhur. Të  kufizohemi, t’i lëmë kritikat 
dhe gjërat që s’i shërbejnë direkt punës së sotme dhe të kalojmë në diskutime të frytshme.  

Kastriot Islami - Unë do të isha dakord me mendimin e deputetit Ceka. Të jemi racionalë 
në diskutime. Në qoftë se na thoni diçka të re lidhur me konvergjencën e dy propozimeve të 
bëra, dakord. Të heqim dorë nga fjalët e tepërta.  

Fjalën e ka deputeti Gafur Shameti.  
Gafur  Shameti - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar kolegë deputetë, 
Kuvendi i parë pluralist në këto 47 vjet ndodhet para një situate të vështirë ekonomike 

dhe sociale të vendit, që kërkon në një kohë të shpejtë dhe sa më cilësisht të vendosë për 
shtetin ligjor dhe të hapë perspektiva të qarta e frytdhënëse për riaktivizimin e ekonomisë dhe 
ecjen sa më të shpejtë të saj në progres gjeometrik. Këto janë kërkesa të ngutshme e 
mbarëpopullore, pavarësisht se simpatizantë të kujt programi partiak janë ata. Dhe zgjidhjen 
e këtyre problemeve e përcakton shqyrtimi me maturi i pikës së parë të rendit të ditës nga 
çdo deputet.  

Ndodhemi përballë tri alternativave:   
1.Kushtetuta e vitit 1976 është e pashfuqizuar ligjërisht. A duhet të mbështetemi më tek 

ajo?  
2.Është paraqitur një Projektkushtetutë, e cila në themel të ndërtimit të saj ka vetëm 

plotësime të neneve të Kushtetutës se vitit 1976 dhe nuk përbën një kushtetutë të re e 
perspektive për të ardhmen.  

3.Kushtetuta e re, që mund të ndërtohet nga partitë e ndryshme politike, parlamentare 
dhe joparlamentare, sigurisht do kohë për t’u përgatitur dhe nëse do të prisnim atë, do të 
bllokonim ekonominë, e politikën e vendit, ushtrimin e detyrave të shtetit ligjor, aq të 
domosdoshëm për situatën e sotme. Këtë populli nuk do të na e falë.  

Duke u ndodhur para këtyre tri alternativave, i bie detyrë urgjente këtij Kuvendi të japë 
zgjidhjen sa më të shpejtë dhe cilësore: zhbllokimin e aktivitetit të shtetit. Kam mendimin se 
këtë zgjidhje do ta jepte më së miri ndërtimi i një pakete ligjesh, ku të jepet esenca e saj, që 
popullit i duhet sa më shpejt për këto çështje kryesore:  1. Ligji për të drejtat e njeriut, 
mbështetur  në kartat ndërkombëtare të mbrojtjes së të drejtave të njeriut.  

2. Ligji për aktivitetin ekonomik brenda vendit dhe marrëdhëniet me jashtë.  
    3. Ligji për zgjedhjen e Presidentit dhe kryerjen e funksioneve të tij.  
4. Ligji për depolitizimin e organeve të mbrojtjes dhe të ruajtjes së rendit, si dhe disa ligje 

të tjera që do të futen në këtë paketë që propozoj.  
Këto që parashtroj, pra ndërtimi i një pakete ligjesh, nuk është një eksperiment i thjeshtë 

shqiptar që po  bëjmë ne në këtë Parlament të parë pluralist. Ai është përdorur e po përdoret 
edhe në shtete të tjera që kanë kaluar apo po kalojnë në faza të tilla tranzitore. Gjithashtu, 
gjatë periudhës deri në përpilimin e Kushtetutës së re do të dalin ligje e dekrete të reja, që do 
të miratohen në këtë Kuvend Popullor, të cilat do të jenë objekt për pasurimin dhe 
perfeksionimin e neneve të Kushtetutës së re.  

Në ligjet e paketës ligjore do të veçoja atë të Presidentit. Jam i mendimit se Shqipërisë i 
duhet një republikë parlamentare, me  një parlament permanent, ku Presidentit nuk duhet t’i 
jepen kompetenca të jashtëzakonshme legjislative dhe ekzekutive. Presidenti, për mendimin 
tim, nuk duhet të jetë më kryetar apo sekretar i një partie mbasi të zgjidhet president. Nuk jam 
dakord me nenin 42 të projektrregullores, ku thuhet: “Pas zgjedhjes së Kryesisë, Kuvendi  
Popullor  zgjedh nga gjiri i tij Presidentin e Republikës”. Por do të isha dakord me nenin 78 të 
Projektkushtetutës, ku thuhet: “Në rast se Presidenti i  Republikës zgjidhet nga radhët e 
deputetëve, ai heq dorë nga mandati i deputetit”. Kjo do të ishte më demokratike. Së  fundi, 
do të shprehja një kërkesë të asaj pjese të popullit që unë përfaqësoj:  

Për të zgjidhur të gjitha këto probleme, na duhet të punojmë këtu jo kaq sa po punojmë, 
por shumë më tepër se kaq. Për këtë, organizatorët duhet të na krijojnë kushte. Populli është 
mjaft i kënaqur me ecurinë me kaq kulturë që po i zhvillon punimet ky Kuvend pluralist mbasi, 
siç po shihet, deputetët po i lënë mënjanë interesat partiakë dhe, si bij të këtij populli të vogël, 
por autokton, angazhimin e tyre po e vënë vetëm në shërbim të popullit. Uroj që kjo frymë të 
vazhdojë deri në fund!  

Falemnderit!  
Osman Murati - Mbështes parafolësin dhe kam mendimin se nga diskutimet e 

deritanishme mendimet grupohen në tre propozime: i pari është për ta miratuar 
Projektkushtetutën në parim; i dyti është për të ndërtuar një paketë ligjesh, që të zhbllokohet 



aktiviteti shtetëror; i treti është për të nxjerrë nga projekti ekzistues nenet përkatëse që 
zhbllokojnë çështjen e zgjedhjes së Presidentit, të Qeverisë, me kompetencat përkatëse. 
Kam  mendimin që po të këtë edhe ndonjë propozim tjetër racional, jashtë këtyre tre 
propozimeve, ta shprehin deputetët dhe t’u japim të drejtën juve si Kryesi dhe përfaqesuesve 
të deputetëve të dy partive dhe të organizatës “OMONIA”, që të mblidhen në një ore të 
caktuar mbasdite dhe mbase do të arrijnë në një konsensus të përbashkët.  

Falemnderit!  
Ahmet Kamberi - Këtu  u bë një propozim nga deputeti Napolon Roshi për të pezulluar 

përkohsisht diskutimet për këtë problem, që më duket i arsyeshëm, sepse ne me diskutimet 
tona tani nuk po u kontribuojmë më shumë atyre çështjeve që dolën. Këtë  propozim e quaj të 
drejtë dhe mendoj  të hidhet në votë.  

Bashkim Kopliku - Unë mendoj që të mos u pritet e drejta e diskutimit prej 10 minutash 
deputetëve. Kush është mërzitur nga dëgjimi i diskutimeve, ka të drejtë të dalë jashtë ose të 
shkojë në shtëpi.  

Kastriot Islami - Propozimet janë për të qenë sa më racionale,  jo për t’u prerë fjalën 
deputetëve. Pra, nuk shtrohet problemi këtu siç e shtruat ju.  

Bashkim Kopliku - E kam fjalën që t’i përmbahemi rregullit të diskutimeve prej 10 
minutash.  

Kastriot Islami - Propozimin për të ndërprerë diskutimet e bënë deputetët Napolon Roshi 
e Ahmet Kamberi. Ta  hedhim në votë? 

 Naim Karriqi - Mua më duket se dikush  kërkon t’i konvergojë me dëshirë  mendimet, që 
nuk janë as tre as katër, por më shumë. Më  duket se Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë 
Demokratike, zoti Neritan Ceka, u shpreh drejt, duke dhënë edhe mundësinë se si do të 
arrihet në konsensus. Jam dakord me propozimin e zotit Bashkim Kopliku. Kush nuk e sheh 
të arsyeshme  të dëgjojë diskutimet, është i lirë dhe krejtësisht demokratike të rrijë pushim.  

Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Bujar Golemi. 
 Bujar Golemi - I nderuar Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Shqyrtimi i Projektkushtetutës në mbledhjen plenare të këtij  Kuvendi shënon etapën e 

dytë dhe më të rëndësishmen për miratimin e saj pas shqyrtimit paraprak të bërë nga 
komisioni përkatës. Por procesi legjislativ i këtij sesioni karakterizohet nga tipare cilësisht të 
ndryshme nga ato të legjislaturave të mëparshme. Ky komision, që ka paraqitur këtë 
Projektkushtetutë, nuk është zgjidhur nga kjo Legjislaturë. Ai ka qenë komision monist, i 
zgjedhur në Legjislaturën e mëparshme, çka do të thotë se angazhimi dhe përgjegjësia e këtij 
Kuvendi të parë pluralist është shumë e madhe, pasi duhet të përballojmë në mbledhje 
plenare shumë probleme dhe diskutime si të karakterit teorik, ashtu edhe ato të karakterit 
praktik, pjesa më e madhe e të cilave duhej të ishin ezauruar në komisionin kushtetues 
pluralist dhe në komisioni juridik të saj. Megjithatë, është fakt se projekti, që na paraqitet sot 
për shqyrtim, pasqyron disa ndryshime, qoftë në kuptimin e rendit shoqëror, ashtu edhe në 
atë të rendit ekonomik, të gjendjes juridike të njeriut dhe të çështjes së të drejtave të tij, të 
zëvendësimit të Kryetarit të Shtetit, Presidiumit të Kuvendit Popullor, me Presidentin etj. Këto  
ndryshime në këtë projekt, në raport me projektin e parë, janë rrjedhojë e mendimit të pjekur 
dhe me  kompetencë të forcave të reja politike, të përfaqësuara kryesisht nga Partia 
Demokratike, po dhe nga partitë e tjera politike, si dhe e debatit të zhvilluar në shtyp, në radio 
e televizion. Sidoqoftë, edhe ky projekt ka shumë nevojë për ndryshime, saktësime, plotësime 
etj. Konkretisht desha të shfaq disa mendime vetëm për disa nene të veçanta, si për nenin 80 
(pikat 8, 9, 10) dhe për nenin 100 (pikat 1 dhe 2).  

E para, më duket e pajustifikueshme e drejta e vetos që i njihet në pikën 8 të nenit 80 
Presidentit për t’i kthyer për rishqyrtim Kuvendit Popullor ligjin e miratuar nga ai. Kjo është një 
e drejtë shumë e madhe. Këtu del qartë një fakt. Presidenti vihet mbi Kuvendin Popullor. 
Prandaj natyrisht lind pyetja: Ky veprim na shpie drejt demokracisë apo drejt një 
plotfuqishmërie personale? E njëjta gjë sanksionohet edhe në pikën 9 dhe 10, tek e drejta e 
Presidentit për të kryesuar mbledhjen këshillit të Ministrave dhe për të shpërndarë Kuvendin 
Popullor. Do ta konsideroj të drejtë kompetencën për të kryesuar mbledhjen e Këshillit të 
Ministrave vetëm në qoftë se nga pikëpamja e organizimit politik shteti ynë do të ishte 
republikë presidenciale, por kurrsesi kur jemi republikë parlamentare. Një ndër elementet që i 
dallon këto dy forma të organizimit politik janë edhe kompetencat që Kushtetuta i njeh 
Presidentit. Prandaj mendoj se duhen hequr nga projekti pikat 8, 9 e 10 të nenit 80.  

E dyta, në kreun e katërt, tek organet lokale të pushtetit dhe të administratës shtetërore, 
kam një sugjerim, i cili më duket se është shumë i rëndësishëm.  



Vetë emërtimi “organe lokale të pushtetit” dhe jo organe të pushtetit lokal do të thotë se 
projekti që na paraqitet ka pranuar dy parime bazë të organizimit të shtetit socialist: unitetin e 
pushtetit dhe centralizmin demokratik. Ideja e vetëqeverisjes lokale në kushtet e vendit tonë 
është domosdoshmëri, sepse i kundërvihet aparatit shtetëror të centralizuar, që në njëfarë 
mënyre ruan dukshëm gjurmët e pushtetit të diktaturës së proletariatit. Krahas pushtetit të 
centralizuar duhet të ekzistojë edhe një pushtet lokal, i cili do t’i siguronte popullsinë së 
njësive të veçanta, rrethit, qytetit apo fshatit mundësinë për të zgjidhur vetë, pa ndërhyrjen e 
organeve qendrore, çështje me karakter lokal. Rruga drejt demokracisë e kërkon detyrimisht 
këtë pavarësi, e cila më duket se cenohet haptazi në pikat 1 dhe 2 të nënit 100 të 
Projektkushtetutës.  

Është e pajustifikueshme shpërndarja e këshillit popullor të rrethit, qoftë edhe nga 
Kuvendi Popullor, kur kryen veprime që vijnë në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjet, siç 
është përcaktuar në nenin 98 të projektit. Këshilli popullor nxjerr vendime dhe urdhëresa 
brenda kompetencave të tij. Pra, veprimtaria e këshillit popullor materializohet në aktet 
juridike që nxjerr ai. Në qoftë se këto akte vijnë në kundërshtim me Kushtetutën ose me ligjet, 
në bazë të nenit 118, pika 2, të projektit, me vendim të Këshillit Kushtetues shfuqizohen. 

E gjithë veprimtaria shtetërore, megjithëse komplekse, mbështet dhe realizohet me një 
veshje të caktuar juridike dhe nuk përjashtohen rastet kur organe të caktuara të nxjerrin akte 
juridike tej kompetencave të drejta ose në formë ligjore të gabuar. Por kjo nuk do të thotë se 
në çdo rast organi më i lartë ka të drejtë të shpërndajë organin më të ulët. Sanksionimi i një 
praktike të tillë në Kushtetutë do të thotë rivendosje e një centralizmi të rreptë burokratik, pasi 
veprimtaria normale e shtetit juridik në rastin konkret është rregulluar në Këshillin Kushtetues.  

Diçka edhe për stemën e Republikës. Nuk mund të rri pa përmendur se data 24 maj 1944 
është data krijimit të shtetit të diktaturës së proletariatit dhe jo data që shënon krijimin e shtetit 
të parë shqiptar. Këtu mendoj se nuk ka nevojë as për datën e krijimit të shtetit të Arbërit, por 
vendosja e datës, 28 Nëntor 1912, Dita e Pavarësisë së Shqipërisë, më duket e gjetur. 
Mendoj se këtu nuk ka nevojë as për tufat e kallinjve, të cilat i kanë të gjitha vendet e Europës 
Lindore. Mbase do të ishte më mirë që të kishim si simbol të Republikës sonë vetëm një 
shqiponjë të zezë dykrenore me mbishkrimin 28 Nëntor 1912.  

Të nderuar deputetë,  
Duke mbyllur diskutimin tim, më lejoni të shfaq një mendim edhe për procedurën e votimit 

për projektin e Kushtetutës. Procedura e votimit të këtij projekti, qoftë në parim, qoftë edhe 
nen për nen, më duket krejtësisht e pajustifikueshme. Diskutimi për miratimin e saj mendoj se 
në rastin tonë konkret duhet përjashtuar si për arsyet që u përmendën më sipër, ashtu edhe 
për vetë kushtet konkrete që kalon vendi ynë. Siç jeni në dijeni, për tre muaj projekti i saj u 
ndryshua tri herë. Mbasi ngjarjet vazhdojnë të rrokullisen me shpejtësi dhe lindin mundësi të 
reja, mund të dalë përsëri, mbas disa muajsh që ta kemi miratuar atë, që të nxjerrim 
amendamente të reja, për të ndryshuar përsëri nenet e saj. Kjo s’do të ishte aspak serioze, 
sepse një kushtetutë që duhet të qëndrojë për shumë vjet me radhë, ne i bëjmë ndryshime 
mbas disa muajsh. Prandaj mendoj se do të ishte më e arsyeshme që të krijohej një komision 
i ri kushtetues pluralist, në përbërje të të cilit të kishte edhe specialistë të mirëfilltë, pse jo 
edhe vëzhgues të huaj, që të hartohej një kushtetutë e re, e cila do të qëndronte e patundur 
për shumë vjet. Gjatë kësaj periudhe kalimtare, deri në miratimin e plotë të saj, të miratohet 
një bllok ligjesh kushtetues, si dhe dekretet e nxjerra më parë, dhe të gjithë së bashku të 
krijojnë një bosht për zhbllokimin e situatës dhe hapjen e rrugës për vazhdimësinë normale të 
punimeve të kësaj legjislature.  

Për qeverisjen e vendit gjatë kësaj kohe, sipas nevojës që paraqitet, të nxjerrim dhe të 
miratojmë këtu ato ligje që do t’i hapin rrugë çdo veprimtarie të organeve ekzekutive të 
zgjedhura nga ky Kuvend. Mendoj se ky do të ishte edhe varianti me optimal që do të 
sanksiononte fitoren e demokracisë dhe do të hapte rrugën drejt Europës për lumturinë dhe 
begatinë e popullit e të atdheut.  

Faleminderit!  
Leontiev Çuçi - Më falni që detyrohem të jem i treti apo i katërti të ndërpres 

vazhdimësinë e zhvillimit të diskutimeve. Unë nuk jam dakord që diskutimet të vazhdojnë, 
duke trajtuar më vete nene të veçanta, kur nga shumë kolegë deputetë parafolës u tha që 
këto nene duhen lënë për t‘u diskutuar sipas ligjeve të veçanta dhe për më tepër kur po 
diskutohet në parim për dy alternativa e kur u arrit në një mirëkuptim që të mblidhen 
komisionet e të tri grupeve parlamentare, për të diskutuar çështjen e konsensusit. Mbledhja e 
tyre mendoj se kërkon edhe kohën e nevojshme, të cilën duhet t’ua lëmë në dispozicion. Për 
më tepër, nuk ishte vetëm një propozim i shokut Napolon, por kishte dhe propozime të tjera 



për ndërprerjen e diskutimeve dhe, do të ishte me vend, që në qoftë se nuk merren parasysh 
këto propozime, të zbatohet mekanizmi i votës.  

Kastriot Islami - Jeni dakord ta hedhim në votë që të pezullohen diskutimet, të ngrihen e 
të mblidhen komisionet e grupeve parlamentare dhe në orën 18 00 të rifillojmë punimet?  

Kush është dakord? Kundër? Abstenim?  
Me shumicë votash pezullojmë punimet për të rifilluar në orën 18 00. Ndërkohë, grupet 

parlamentare do të formojnë komisionin e përbashkët për shqyrtimin e materialit, i cili do të na 
paraqitet në orën 18  00, në qoftë se do të arrihet në konsensus.  
 

Seanca e pasdites, date 25.4.1991 
 
 
Kastriot Islami -  Meqenëse shumica e deputetëve janë në sallë, seancën e deklaroj të 

hapur.  
Sot gjatë gjithë kohës kryesitë e grupeve parlamentare, me qëllimin e mirë për të arritur 

në një mirëkuptim, punuan dhe kanë përgatitur një material të përbashkët, që do ta diskutojë 
secila kryesi me grupin e vet parlamentar. Prandaj ju vëmë në dispozicion për këtë qëllim një 
kohë prej gjysmë ore.  

 
*  *  * 

 
Bashkim Kopliku - Në emër të një grupi deputetësh protestoj për shkeljen e rregullores 

provizore të Kuvendit. Neni 12, paragafi i katërt, thotë që deputeti për një çështje mund të 
flasë vetëm një herë dhe jo më shumë se 10 minuta. Rregullorja është e qartë. Mbi të nuk ka 
të drejtë kurkush të bëjë votim. E vetmja gjë që mund të bëhet, është t’u kërkohet deputetëve 
të tërheqin diskutimet. Në qoftë se ata s’ janë dakord t’i tërheqin, ka të drejtën e tyre legjitime 
për të diskutuar. Në rast se duam të realizojmë nga ana e një grupi deputetësh heqjen e të 
drejtës së fjalës deputetëve, duhet të votohet për hedhjen poshtë së paku të nenit 12, 
paragrafi 4, dhe pastaj të procedohet.  

Mendoj se kjo që u bë, është një thyerje e rregulluve elementare të votimit. Po u jap një 
shembull. Para disa kohësh në Itali një deputet i opozitës, që përfaqesonte vetëm një 
përqindje shumë të vogël, nuk e mbaj mend sa përqind, ka mbajtur 3 ditë parlamentin italian 
me diskutime, vetëm e vetëm pse nuk ishte përcaktuar në rregullore 10 minutshi i diskutimit 
të deputetëve. Në qoftë se ne do të procedojmë me thyerje të ligjeve, të rregullave 
elementare, kjo është heqje e të drejtës së individit me sloganin e famshëm të nënshtrimit 
ndaj dëshirës së kolektivit.  

Kastriot Islami -  Këtë të drejtë jua ka hequr Kuvendi, se praktikisht jemi ne që diskutuam 
dhe e vendosëm atë me shumicë votash, në qoftë se këtë drejtë, të flasë 10 minuta, nuk do 
të thotë që secili do të flasë 10 minuta.  

Bashkim Kopliku -  Atëherë duhet të sqarojmë rregulloren, se nuk del e qartë nga ajo si 
duhet proceduar për këtë çështje. Unë kërkoj sqarim me shkrim të rregullores.  

 
Kastriot Islami -  Dakord.  
Neritan Ceka -  Mendoj se grupi i deputetëve që paraqit protestën, ka plotësisht të drejtë. 

Mënyra si u procedua, me votim, për mbylljen e diskutimeve më duket se nuk është e drejtë. 
Unë vetë propozova vazhdimin e diskutimeve dhe e kuptova atë si shtyrje të diskutimeve në 
seancën e mesditës. Në qoftë se ju parashtroni tani një mendim tjetër dhe ne biem dakord, 
atëherë besoj se do të gjëndej një zgjidhje e cila do të përputhej me rregulloren.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, më duket se nuk po jemi të sinqertë deri në fund. Ramë 
dakord me kryesitë e grupeve parlamentare që të veprojmë në këtë mënyrë. Megjithatë, në 
qoftë se doni mund ta hedhim në votë, të vazhdojmë diskutimet apo të procedojmë në këtë 
mënyrë?  

        Ismet Ferizaj -  Zoti Kryetar, kam një problem tjeter.  
Kemi rënë dakord dhe e ka miratuar komplet Kuvendi që në rast se komisioni që kemi 

caktuar për çështjen e Shkodrës është gati të raportojë, mund t’i ndërpresim punimet në çdo 
moment. Sot ne kërkojmë që, në qoftë se komisioni është përgatitur dhe ka diçka për të na 
thënë, ta ndërpresim seancën dhe të raportohet për atë problem, pastaj të vazhdojmë 
punimet.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, të mos i përziejmë problemet. Ju thashë që në fund të 
seancës së sotme do të japim edhe informacionin për çështjen e Shkodrës.  



Tritan Shehu - Çdo deputet ka të drejtë të flasë. Nuk jemi në funksion të kryesive të 
grupeve tona. Në qoftë se ne e konsiderojmë të nevojshme të flasim personalisht, në qoftë se 
flasim brenda rendit të ditës dhe në kohën e caktuar nga rregullorja, nuk ka të drejtë askush 
të na heqë të drejtën e fjalës. Mendoj se kjo është shkelje e rëndë e rregullores. E drejta e 
fjalës është e padiskutueshme për ne.  

Xhevahir Tahiraj - Votuam propozimin e të nderuarit deputet Neritan Ceka për t’u 
tërhequr përkohësisht, që grupet tona të bashkëbisedojnë për të rënë në një emërues të 
përbashkët dhe nuk e kuptoj qëndrimin e tij tani në fillim të seancës.  

Neritan Ceka -  Më duket se nuk u kuptuam. Këtu po flasim në parim. Unë thashë që 
votimi për mbylljen e diskutimeve nuk ishte i drejtë. Në qoftë se do të mendohej që ne nuk do 
të kishim arritur një konsensus në mbledhjen e kryesive të grupeve parlamentare sot, atëherë 
vetvetiu diskutimi do të vazhdonte. Prandaj do të kishte qenë e udhës nga Kryesia që t’i 
sqaronte diskutantët që janë regjistruar. Meqënëse u arrit ky konsensus, të thuhej që Kryesia 
propozon të ndëpriten diskutimet. Këtë thashë unë, domethënë në asnjë mënyrë të mos 
përfundojmë diskutimin me votim. Një diskutim nuk mund të përfundojë me votim, pa thënë 
secili deputet mendimin e vet.  

     Ndryshe do të shkelnim një rregullore që e kemi miratuar vete. 
Vehap Daku -  Edhe unë kam një vërejtje për Kryesinë, për arsye se në seancat e 

paradites, megjithëse numri i deputetëve të Partisë Demokratike është më i pakët, radha e 
dhënies së lejes nga ana e Kryesisë për të diskutuar është prishur. Kam mendimin që duhet 
të shikohet edhe kjo çështje dhe, nga radhët e deputetëve të Partisë së Punës t’u jepet e 
drejta për të diskutuar më shumë vetave, se janë në raport më të madh me deputetët e 
opozitës...  

Kastriot Islami - Më duket se nuk po jetoni me shqetësimet që thamë...  
Vehap Daku -  Kanë diskutuar pesë deputetë të Partisë Demokratike dhe dy të Partisë së 

Punës. Prandaj mbani radhën dhe drejtoni tamam siç duhet.  
Kastriot Islami -  E para, radha është mbajtur siç ka ardhur lista nga sekretaria dhe ajo 

nuk është prishur fare, pra kemi ruajtur radhën kronologjike. E dyta, ju lutem jetoni me 
shqetësimin që thatë dhe vetë, për të zhbllokuar sa më shpejt shtetin. Të gjitha punët që kemi 
bërë deri tani, qoftë me grupet parlamentare, qoftë me kryesitë e tyre, kanë qenë në funksion 
të kësaj ideje dhe nuk kemi pasur absolutisht qëllim për t’i hequr fjalën këtij apo atij deputeti, 
ose për të shkelur rregulloren.  

Ka dy propozime: njëri është i Kryesisë së Kuvendit, së bashku me kryesitë e grupeve 
parlamentare, për të diskutuar rreth një materiali të përbashkët dhe tjetri është për të 
vazhduar diskutimet e përgjithshme në vijim të seancës së paradites.  

Bashkim Kopliku -  Unë mendoj që aktivitetin tonë këtu duhet ta kryejmë në bazë të 
ligjeve. Në qoftë se ekziston një rregullore që ka të drejtë të heqë të drejtën e nenit 12, 
paragrafi i katërt, unë jam dakord ta tërheq protestën time. Por derisa nuk ka diçka të shkruar, 
që të mos lihet në dëshirë të njërit apo të tjetrit, është mirë të zbatojmë rregulloren që kemi 
miratuar bashkërisht. Unë nuk shoh një dokument tjetër, përveç rregullores që kam në dorë. 
Në qoftë se ka një dokument tjetër, ju lutem paraqiteni. Unë shoh vetëm nenin 12 të 
rregullores që thotë se deputetët për një çështje mund të flasin vetëm një herë dhe jo më 
shumë se 10 minuta. Kjo është një e drejtë individuale, jo në grup.  

Kastriot Islami -  Ne nuk ia hoqëm asnjërit këtë të drejtë. Thamë të bëjmë gjysmë ore 
pushim, që të bisedohet rreth këtij materiali të përbashkët dhe ju mund të vazhdoni të 
diskutoni. Pra, nuk jua ka hequr njeri të drejtën për të folur.  

Bashkim Kopliku -  Atëherë ju kam keqkuptuar. Kjo do të thotë që unë, për shembull, që 
kam dhënë emrin për të diskutuar, pavarësisht se ç’është vendimi i kolektivit, dëshirën time 
mund ta vë në jetë në Parlament. Pres radhën për të diskutuar.  

Kastriot Islami -  Atëherë punimet rifillojnë në orën 18.30  
 

*   *  * 
 
Kastriot Islami -  Rifillojmë punimet.  
Janë dy propozime: për të vazhduar diskutimet e përgjithshme për Projektkushtetutën ose 

për të zhvilluar diskutime rreth materialit për të cilin kanë rënë dakord të tri grupet 
parlamentare.  

Kush është dakord për të diskutuar materialin për të cilin ramë dakord?  
     Neritan Ceka -  Nuk e dimë kush i ka bërë këto propozime. 
 Kastriot Islami -  Propozimet i bëtë ju.  



Neritan Ceka -  Ne thamë që kryetarët e grupeve parlamentare u mblodhën për të 
vendosur në parim se si do të procedohet më tej. Me ligjin që do të nxjerrim për ndërtimin e 
shtetit, që do të përmbante parimet themelore, si dhe paketën e ligjeve në lidhje me 
Kuvendin, Presidentin dhe për të drejtat e njeriut. Pra, ramë dakord që në fillim të formulohen 
dispozitat e përgjithshme, kryesore, dhe pastaj nëpërmjet komisioneve mundësisht të 
përbashkëta të procedohet për të ndërtuar pjesët e tjera të grupit të ligjeve.  

Kastriot Islami -  Këtë punë e bëmë nga ora 15.30 deri në orën 18.30.  
Neritan Ceka -  Po. Kjo kohë ishte për të rënë dakord dhe këtë mendim të drejtuesve të 

grupeve secili t’ia kalonte grupit të tij. Grupi i deputetëve të Partisë Demokratike ra dakord me 
këtë mënyrë procedimi. Domethënë, jemi dakord të miratojmë pjesën e parë, për dispozitat 
kryesore dhe pastaj nëpërmjet komisioneve të procedojmë më tej. Por kjo, natyrisht, do një 
minimum kohe; nuk mund të fillojmë menjëherë, sepse duhet rishtypur e shumëfishuar 
materiali dhe u duhet shpërndarë deputetëve.  

Ndërkohë mendimi ynë është që gjatë kohës që do të bëhet shumëfishimi i materialit dhe 
deputetët do të marrin secili të paktën pjesën e parë, atë të dispozitave kryesore, për të 
gjykuar e diskutuar për to, të kalojmë në dëgjimin e raportit të komisionit të posaçëm për 
ngjarjet e Shkodrës, sepse edhe në seancat e mëparshme kemi thënë që në çdo moment që 
ky komision ta këtë raportin gati, do të ndërpresim punimet për të dëgjuar këtë raport. Mendoj 
se kohën e kemi në dispozicion, s’ka nevojë të ndërpriten punimet. Ndërkohë që përgatitet 
shumëfishimi i materialit, të dëgjojme raportin e komisionit të posaçëm parlamentar për 
ngjarjet e Shkodrës.  

Ky është mendimi i grupit tonë.  
Ismail Lleshi -  Përfaqesuesit e të tri grupeve u takuan, ashtu sikurse u parashtrua dhe 

arritën në një mendim të përbashkët, që mund të hartohet një dokument, i cili të përfaqësojë 
dispozitat e përgjithshme kushtetuese dhe të ketë një ndërtim të vetin. Diskutuam, gjithashtu, 
që ky material mund të kishte: pjesën e parë - dispozita të përgjithshme, pjesën e dytë për 
organet e larta të pushtetit dhe posaçërisht për Kuvendin, pjesën e tretë për Presidentit, 
pjesën e katërt për Qeverinë dhe pjesën e fundit -  dispozita të veçanta. Ne diskutuam për 
secilën pjesë për propozimet që paraqiti një përfaqësi e deputetëve të Partisë Demokratike 
dhe ramë dakord që t’ua bëjmë të njohur secilit grup. Konkretisht diskutuam për një projekt të 
paraqitur nga vetë përfaqësuesit e Partisë Demokratike për dispozitat e përgjithshme, një 
mendim të tyre, meqë ramë dakord që pjesa që trajton Kuvendin Popullor të jetë marrë nga 
projekti përkatës i Kushtetutës që kemi në diskutim, me ndonjë sugjerim që kishim. Pjesa që 
trajton Kryetarin e Shtetit të jetë, gjithashtu, nga projekti i paraqitur me ndonjë çështje në 
diskutim. Pjesa për Qeverinë po ashtu të jetë nga projekti i paraqitur, me ndonjë çështje në 
diskutim dhe pjesa e fundit, disa pika të caktuara. Sikurse ramë dakord, pasi të tërhiqnim 
mendimet e grupeve, t’ia propozonim Kuvendit për procedim në të gjithë linjën përkatëse.  

Kastriot Islami -  Atëherë hedh edhe një herë tjetër në votë dy propozimet. 
Hedh në votë propozimin e parë.  
Kush është dakord për të diskutuar dispozitat e përgjithshme? Është propozimi i kryesisë 

së deputetëve të Partisë Demokratike dhe u lamë një orë në dispozicion për t’i parë.   
Kush është kundër? 
Bardhyl Baltëza - Të raportohet një herë për ngjarjet e Shkodrës.  
      Kastriot Islami -  Ju siguruam që atë çështje do ta trajtojmë në fund të seancës.  
Bardhyl Baltëza -  Më falni, nuk ka nevojë të na siguroni tani, kur na keni siguruar një 

herë dhe kemi vendosur të gjithë bashkërisht. Për ta bërë këtë raportim nuk ka nevojë për një 
vendim të dytë. Nuk ka pse të vëmë në diskutim për së dyti një vendim që e kemi marrë. 
Madje, më vjen shumë keq që Kryesia procedon në kundërshtim me vendimet që ka marrë ky 
Kuvend.  

Namik Dokle -  Kemi një paradite të tërë që diskutojmë. Kanë diskutuar 13 deputetë të 
Partisë Demokratike dhe 8 ose 7 të Partisë së Punës. Në të gjitha diskutimet e deputetëve të 
Partisë së Punës është hedhur ideja që të miratojmë Kushtetutën në parim si dokument 
provizor, ndërsa në të gjitha diskutimet e deputetëve të Partisë Demokratike është hedhur 
propozimi që të bëjmë një paketë ligjesh ose u gjetën nja shtatë emërtime të tjera. Megjithatë, 
të dy grupet përfaqësuese më në fund ranë dakord të hartohej një material me emërtimin 
“Dispozita kryesore kushtetuese”; u punua me një gjenerozitet të madh nga të dy grupet, iu 
paraqit ky projekt të dyja grupeve dhe grupi i deputetëve të Partisë së Punës, megjithëse në 
të tëra diskutimet që u bënë paradite kishte mendimin për miratimin në parim të 
Projektkushtetutës si dokument provizor, për gjenerozitet, për konsensus, për atë çka pret 
populli nga ne, ramë dakord të bashkohet me propozimin e 13 deputetëve të Partisë 



Demokratike për këto dispozita themelore kushtetuese. Tani na del një avaz tjetër. Unë nuk 
kuptoj se si mund të procedohet kështu, kur bota e çmon mirëkuptimin, konsensusin, kur 
populli e çmon mirëkuptimin, konsensusin për të zhbllokuar Shtetin, për atë çka ishim të gjithë 
dakord, pa përjashtim. Prandaj mendoj se votimi që u bë, ishte i rregullt.  

Sali Berisha -  Zoti Kryetar,  
Unë shoh disa parregullsira procedurale, të cilat duan të prishin klimën në Kuvend. Që u 

ra dakord të punohet me dispozita, kjo është një arritje e vërtetë e këtij Kuvendi. Por që të 
fillohet menjëhere me dispozita, kjo ndoshta është e pamundur. Në grupin tonë ne i lexuam 
dispozitat, por shumë deputetë të nderuar shtruan problemin (që është i drejtë) që na lejoni të 
mendojmë, të gjykojmë e të reflektojmë për to. Unë nuk e shoh të arsyeshme që ne të rendim 
me vrap në këto çështje. Në qoftë se dikush mund të thotë se i realizova për gjysmë ore si të 
drejta dispozitat e përgjithshme, ai mund të bëjë këtë për shkak të aftësive të tij juridike, 
intelektuale e ku ta di unë, por ju siguroj se shumica dërrmuese e deputetëve në këtë sallë 
nuk janë në gjendje që për gjysmë ore të realizojnë korrektesën, saktësinë, vërtetësinë apo 
vlerën e një tufe dispozitash. Unë këtu nuk shoh se ka ndonjë diskordancë. Jemi për 
dispozita dhe të gjykojmë për to, por jo kështu. Të gjykojmë me grupe, në radhë të parë, t’i 
analizojmë, t’i shoshitim, të vijmë e të mblidhemi këtu dhe të ecim përpara. Këtu nuk është 
çështja e një gjysmë ore. E kuptoni dhe ju vetë. Për një gjysmë ore është vështirë të 
zgjidhësh një problem. 

 Kastriot Islami -  Këtë garanci ne e morëm nga kryesia e grupit tuaj parlamentar, sepse 
ata e hartuan këtë material, siç e tha edhe deputeti Lleshi.  

Sali Berisha -  Do të më falni, po kryesitë e grupeve parlamentare jua kanë dhënë këtë 
garanci pa u konsultuar me deputetët e tyre. Praktikisht kjo garanci u shpreh nga ju përpara 
se në të dalim e të diskutojmë për to. Vetëkuptohet, pra, që është dhënë para kohe, në qoftë 
se është dhenë. Dhe unë nuk dua të dyshoj për atë që thoni ju.  

Bardhyl Fasko - Ne këtu jemi 250 deputetë, përfaqësues të popullit. Dëshirën e kemi të 
gjithë për të shprehur mendime, por unë do t’u sugjeroja edhe Kryesisë, edhe kolegëve të mi 
deputetë, për të qenë më racionale e më seriozë në shfaqjen e mendimeve. Në mbledhjen e 
seancës së datës 18 prill u konkludua që të shtyhen punimet për njohjen më të plotë të 
Projekkushtetutës dhe sot të diskutohej e të votohej si do të vazhdohej, të miratohej në parim 
apo nen për nen. I nderuari koleg Zogaj shfaq mendimin para një jave për miratimin në parim. 
Ne mund të vazhdojmë çdo rrugë, por kriza ekonomike, politike e shoqërore vjen e thellohet 
për çdo minutë. Zhbllokimi i aktivitetit të shtetit urgjentisht duhet të realizohet. Të votojmë në 
parim për Projektkushtetutën, se edhe paketa që po propozojnë kolegët tanë të Partisë 
Demokratike, mendoj se është brenda, me ndonjë ndryshim të vogël. Zgjedhësit nuk presin 
që të gjithë ne të bëhemi njëherësh politikanë e juristë në këtë Kuvend, pastaj të mendohet 
për zhbllokimin e shtetit, por ata urgjentisht e me insistim kërkojnë funksionimin e shtetit, 
duke zgjedhur Kryetarin e Shtetit, Qeverinë. Urgjentisht ata kërkojnë zgjidhjet ekonomike më 
imediate, kërkojnë t’u rikthehet qetësia dhe siguria, që ka kohë që u ka humbur.  

Falemnderit!  
Lufti Dautllari - Dëshira për mirëkuptim kërkon tolerancë, por edhe reciprocitet. Kjo frymë 

deri diku ekzistoi edhe sot. Por unë edhe një herë bëj thirrje për mirëkuptim, se pati ndonjë 
rast që kjo devizë u kapërcye. Në seancën e kaluar vendosëm për fillimin e punimeve me 
diskutimin dhe miratimin e Projektkushtetutës në parim, si provizore, duke e vendosur këtë 
me konsensus, dhe po që se nuk mund të arrihej kjo për 7 ditë, të zgjidhej me votim qysh në 
fillim të seancës së sotme. Këtë vendim ne deputetët e Partisë së Punës e morëm nga 
dëshira e mirëkuptimit. Mirë bëmë dhe këtë përpjekje duhet ta bëjmë gjithnjë.  

Ne jemi prononcuar publikisht dhe përpara popullit në këtë Kuvend, që të vërtetat e 
ngjarjeve në Shkodër duhet të dalin në dritë të diellit dhe për këtë qëllim kemi ngritur edhe një 
komision parlamentar pluralist, që ka punuar e duhet të punojë që këto të vërteta të dalin. Kjo 
është dëshira e përgjithshme. Prandaj ky mirëkuptim që u arrit nga kryesitë e grupeve 
parlamentare dhe Kryesia e Kuvendit, mendoj se duhet të vihet në votim, aq më tepër që 
projekti, për të cilin po flitet, është paraqitur nga Partia Demokratike,e cila presupozohet që e 
ka diskutuar përpara se t’ua paraqiste palëve.  

Unë bashkohem me mendimin se kapërcimi i krizës sociale, që u shpreh nga shumë 
shokë dhe të nderuar deputetë në të gjitha diskutimet që u bënë, duhet të na shqetësojë, 
duke u nisur dhe nga mendimi popullor që llafet e shumta janë fukarallëk. Dhe kur është fjala 
për fatet e vendit, për fatet e Shqipërisë, së cilës duhet t’i falemi të gjithë, çdo teprim e 
tolerance, çdo hap i nxituar ose i vonuar jo vetëm që i bën dëm çështjes së kombit, por afron 
atë që nuk e dëshirojmë të gjithë, mekanizmin e votës.  



Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Ju sigurojmë që ne si Kryesi nuk kemi asnjë rregull procedurial, por 

kemi punuar me ndershmëri dhe ftojmë kryesitë e grupeve parlamentare që të punojnë me të 
njëjtën ndershmëri.  

Propozoj të bëjmë gjysmë ore pushim dhe kryesitë e grupeve parlamentare të vijnë në 
Kryesi.  

 
*  *  * 

 
E premte, date 26.4.1991 
 
Kastriot Islami -  Të nderuar deputetë,  
Meqenëse shumica e pjesëmarrësve është e pranishme, seancën e deklaroj hapur.  
U bënë rreth 10 ditë që diskutojmë për Projektkushtetutën, thamë avantazhet dhe të 

metat e saj, u bënë takimet e grupeve parlamentare, u ngrit një grup me përfaqësues të të tri 
grupeve parlamentare për hartimin e një materiali të quajtur “Dispozitat kryesore 
kushtetuese”, jua shpërndamë materialin, ju lamë një kohë në dispozicion dhe tani mendojmë 
të ndjekim këtë procedurë për miratimin e këtij materiali:  

Në radhë të parë do ta miratojmë në parim materialin, pastaj do të kalojmë në miratimin 
nen për nen të tij, ku do të përfshihen edhe diskutimet, vërejtjet e sugjerimet për çdo nen dhe 
në fund do ta miratojmë në tërësi materialin.  

Hedhim në votë miratimin në parim të materialit.  
Kush është dakord? Kundër? Abstenim?  
Me shumicë votash, mbi dy të tretat, materiali miratohet në parim.  
Kalojmë në diskutimin nen për nen.  
Neni 1. Ka vërejtje?  
Azem Hajdari -  Kam vërejtje për titullin e materialit: “Dispozita kryesore kushtetuese”. 

Unë mendoj të titullohet: “Dispozitat kryesore të organizimit të shtetit shqiptar”, jo 
kushtetuese, sepse juridikisht nuk i lejon më vonë komisionit kushtetues mundësinë e 
korrigjimeve. 

Kastriot Islami -  Diskutimin për titullin e bëjmë në fund, që të mos pengojmë miratimin e 
materialit. 

Ju lutem spikeri të lexojë nenin e parë. 
Spikeri -  Neni 1 “Shqipëria është Republikë Parlamentare. Sovraniteti kombëtar buron 

nga populli dhe i përket atij.” 
Kastriot Islami -  Ka vërejtje? 
Naim Karriqi -  Jam i mendimit të bëhet ky ndryshim: të hiqet shprehja “buron nga populli 

dhe i përket atij” dhe neni 1 të formulohet në këtë mënyrë: 
 
“Shqipëria është Republikë Parlamentare. Sovraniteti i takon popullit, që e ushtron 

nëpërmjet Kushtetutës”, por meqë ajo nuk është miratuar ende, paraprakisht të thuhet 
“nëpërmjet këtij ligji”. 

Kastriot Islami -  Ka vërejtje tjetër? 
Abdi Baleta -  Këtu ka një pasaktësi terminologjike. Thuhet që “Sovraniteti kombëtar 

buron nga populli”. Duhet të dihet që sovraniteti kombëtar dhe sovraniteti popullor nuk janë e 
njëjta gjë. Unë do të propozoja këtë formulim: 

“Shqipëria është Republikë Parlamentare. Bartës i sovranitetit kombëtar është populli. 
Populli e ushtron sovranitetin kombëtar nëpërmjet përfaqësuesve të tij”. 

Fehmi Abdiu -  Mua më duket se ndërtimi i dispozitës, siç është paraqitur, është më i 
drejtë e më i goditur. Kur themi që sovraniteti kombëtar buron nga populli dhe i përket atij, 
bëhet fjalë si për origjinën (prejardhjen) e sovranitetit, ashtu edhe për përkatësinë e tij. 
Prandaj kam mendimin që të miratohet siç është. 

   Kastriot Islami -  Ju lutem të mos bëjmë diskutime. Jepni vërejtjet dhe formulimet tuaja! 
Arben Imami -  Kur të diskutojmë nen për nen, mund të jepen edhe mendime, mund të 

bëhen edhe propozime. Më falni për vërejtjen, por keni një nxitim të papërligjur. 
Falemnderit! 
Kastriot Islami -  Jeni keqkuptuar. Ka 10 ditë që po diskutojmë dhe më duket se po e 

ndjek procedurën në rregull. Nuk po nxitoj asnjë njeri. 
Huzri Hoxha -  Për nenin 1 kam këtë formulim: 



“Shqipëria është Republikë. Sovraniteti kombëtar buron nga populli dhe i përket atij.” Pra, 
mendoj të hiqet fjala “parlamentare”, sepse nuk ka republikë kaq të mirëfilltë, parlamentare 
ose presidenciale. Në kohë të caktuar mund të marrë njërin emër, mund të qëndrojë në mes 
të dy pozicioneve ose të kalojë në skajin tjetër. Ideja e shtetit del në nenin 2, ku thuhet që 
“Republika e Shqipërisë është shtet juridik dhe demokratik.” 

Kastriot Islami -  Ju lutem, formulimet jepini me shkrim në sekretari. 
Ndriçim Hysa -  Jam i mendimit që neni 1 të mbetet kështu siç është formuluar, meqë 

edhe përfaqësitë e grupeve kanë rënë dakord me këtë formulim. 
Bashkim Kopliku -  Mendoj t’i biem fare shkurt, duke e formuluar kështu: “Shqipëria 

është republikë parlamentare”, sepse të gjitha janë të kuptueshme, aq më tepër që jemi 
përpara një pakete ligjesh, që nuk zëvendëson Kushtetutën. 

Agaçe Bregu -  Unë mendoj se formulimi që është bërë në nenin 1, është i përcaktuar 
më së miri. Bëhet fjalë për sovranitetin, nga buron dhe kujt i përket. Prandaj mendoj të ngelet 
ashtu siç është formulimi që është paraqitur. 

Muharrem Mezini -  Propozoj të hidhet në votë neni 1 sipas formulimit që është paraqitur. 
Napolon Roshi -  Unë i ftoj shokët që në gjërat që nuk na pengojnë shumë, të mos 

ndalemi. Kjo çështje që po diskutojmë, nuk na pengon. Ne do të bëjmë Kushtetutën dhe aty 
mbase do t’i shikojmë gjërat më hollësisht. Mendimi im është ta lëmë nenin kështu siç është. 

Një deputet -  Shoku Kryetar, propozoj të hidhet në votë propozimi i deputetit Napolon 
Roshi. 

Shane Korbeci -  Unë jam dakord me propozimin që bëri zoti Napolon Roshi. Është 
normale dhe korrekte që të hedhim në votë propozimin e parë, për të cilin qëndron mendimi i 
përgjithshëm që është formuluar mirë. 

Abdi Baleta -  Kam diçka për ecurinë proceduriale, jo për të diskutuar për problemin. 
Të gjitha rregullat, me sa di unë, qoftë të parlamenteve, qoftë të mbledhjeve apo të 

konferencave ndërkombëtare janë që, kur diskutohet formulimi i një teksti, pjesëmarrësit, 
qofshin këta shetete, deputetë apo individë, kanë të drejtë të propozojnë formulime për të 
përmirësuar tekstin e paraqitur. Ato mund të mos jenë të goditura dhe nuk do të thotë që të 
pranohen, por po të vendosim një prioritet të tillë të tekstit të paraqitur, praktikisht shmangemi 
nga një e drejtë demokratike për të paraqitur mendime. Është tjetër gjë kur autori që e ka 
paraqitur propozimin nuk insiston ose insiston, por një qëndrim duhet të mbahet ndaj të gjitha 
propozimeve që paraqiten. Kuptohet, është shumë më e thjeshtë ajo që tekstin që kemi 
përpara, siç e miratuam materialin në parim, ta miratojmë edhe këtë në parim dhe të 
kapërcehet, por nuk është demokratike. Unë mendoj që këto rregulla nuk mund t’i vendosë 
secili sipas dëshirës.  

Kastriot Islami -  Më duket se po i zbatojmë këto rregulla.  
Abdi Baleta -  Nuk e thashë për ju, po për propozimet e disa deputetëve të tjerë.  
Kastriot Islami -  Na lejoni si Kryesi të zbatojmë rregullat proceduriale.  
Hedh në votë propozimin: “Shqipëria është Republikë”.  
Kush është dakord? Kundër? Nuk miratohet.  
Hedhim në votë propozimin tjetër: “Shqipëria është republikë parlamentare. Sovraniteti 

kombëtar i takon popullit, që e ushtron nëpërmjet Kushtetutës”.  
Kush është dakord? Kundër?  
Nuk miratohet.  
Hedhim në votë propozimin tjetër: “Shqipëria është republikë parlamentare. Bartës i 

sovranitetit kombëtar është populli. Ai e ushtron sovranitetin kombëtar nëpërmjet 
përfaqësuesve të tij.”  

Kush është dakord? Kundër?  
Nuk miratohet.  
Hedhim në votë propozimin: “Shqipëria është republikë parlamentare. Sovraniteti 

kombëtar buron nga populli dhe i përket atij”.  
Kush është dakord? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me shumicë, me mbi dy të tretat e votave.  
Sali Berisha -  Zoti Kryetar,  
Kur shihet se janë më shumë, numërimi të zëvendësohet me shprehjen “mbi dy të tretat”, 

se e thjeshtojmë.  
Kastriot Islami -  Dakord.  
Kalojmë në nenin 2.  
Spikeri -  Neni 2. “Republika e Shqipërisë është shtet juridik dhe demokratik. Dinjiteti i 

njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, zhvillimi i lirë i personalitetit të tij, si dhe rendi kushtetues, 



barazia para ligjit, drejtësia shoqërore dhe pluralizmi, janë baza e këtij shteti, i cili ka për 
detyrë t’i respektojë dhe t’i mbrojë ato.”  

Kastriot Islami -  Ka vërejtje?  
Bashkim Kopliku -  Në fjalinë e parë mendoj të bëhet një shtesë, duke e formuluar në 

këtë mënyrë:  
“Republika e Shqipërisë është shtet juridik, demokratik, shoqëror dhe i decentralizuar”. 

Këto janë katër parimet mbi të cilat mbështetet Kushtetuta e Gjermanisë Perëndimore, e cila, 
besoj të gjithë jemi dakord, është një shtet shumë i përparuar dhe shumë demokratik.  

Çfarë do të thotë fjala “shoqëror”? Do të thotë që shteti ynë merr përsipër të ndihmojë të 
papunët, të japë ndihmë sociale, të ndihmojë pensionistët etj., etj., Çfarë do të thotë fjala “i 
decentralizuar”? Do të thotë që u jepen të drejta pushtetit lokal, këshillave popullore. Një shtet 
i zhvilluar i ka këto parime: shoqëror dhe i decentralizuar.  

Azem Hajdari - Zoti Kryetar, më duket se ka një gabim shtypi te fjala “pluralizëm”. Të 
theksohet “pluralizëm politik”, se të lë për të dyshuar për pluralizëm mendimi. Mund të jetë 
harruar gjatë shtypjes.  

Arben Imami - Mbështes propozimin e zotit Kopliku, për arsye se duke e përcaktuar si 
një shtet që merr përsipër edhe detyra sociale, detyra të karakterit shoqëror, si ndihmat, 
asistencat etj., etj., do të krijojë edhe një lidhje më organike me shtetin që aktualisht 
disponojmë, sepse deri më sot një pjesë të mirë të detyrimeve sociale, i ka bartur shteti. 
Kështu që iniciativa e lirë, privatizmi etj., etj., nuk do të mundin të mbulojnë për shumë kohë 
këto hapësira. Prandaj do të ishte mirë që shteti të kujdesej për to. Ky është një parim që 
Europa përgjithësisht e ka dhe do të ishte i nevojshëm edhe për ne.  

Gjithashtu, mendoj se vërtet sot kemi një centralizëm burokratik nga pikëpamja e 
ndërtimit të piramidës shtetërore, por gjykojmë që e ardhmja nuk do të jetë e tillë, ajo do t’i 
japë shumë më tepër mundësi pushtetit lokal dhe në qoftë se e hedhim këtë parim qysh këtu, 
jo vetëm që nuk e pengojmë, por përkundrazi e ndihmojmë këtë të ardhme.  

Falemnderit!  
Ilir Dushi - Nuk jam dakord me propozimet e bëra më parë.  
Kur flasim për Kushtetutën Gjermane kemi parasysh një shtet federativ. Në kushtet e 

vendit tonë, që jemi një shtet unik, i centralizuar, nuk mund të adaptohet një kushtetutë e tillë. 
Prandaj mendoj që të mos merremi me formulime të kushtetutave të vendeve federative ose 
konfederative. Ne jemi një shtet unik.  

Fehmi Abdiu - Kam mendimin që formulimi i dispozitës të mbetet ashtu siç është, me një 
plotësim të vogël që propozoj t’i bëhet. Karakteri shoqëror, humanitar, social i një shteti del 
nga vetë përmbajtja e aktit themelor ose e parimeve që po diskutojmë sot. Po kështu, kam 
mendimin se ky problem, që ka të bëjë me karakterin shoqëror të propozimit që u bë, trajtohet 
dhe ezaurohet në vetë formulimin e dispozitës ekzistuese, që bën fjalë se shteti te ne është 
juridik dhe demokratik. Karakteri demokratik i tij nënkupton dhe karakterin e tij shoqëror. Por 
te rreshti i fundit, ku bëhet fjalë për pluralizmin, jam dakord që ai të plotësohet me fjalën 
“politik”.  

Gramoz Pashko - Mendoj se është e nevojshme të vihet parimi i decentralizimit, se nuk 
është vetëm Kushtetuta Gjermane që përmban atë, por të gjitha kushtetutat europiane, e 
kanë këtë parim, sepse është principi bazë i demokracisë, që do të thotë të respektohet 
autonomia lokale. Unë kam përpara Kushtetutën Italiane, ku në artikullin 5 precizohet që 
Republika mbështetet, midis të tjerave, në autonominë dhe në decentralizimin. Ne do të vijmë 
më poshtë te nene të tjera që do të kenë të bëjnë me pushtetin lokal dhe në qoftë se nuk e 
përcaktojmë që në fillim këtë gjë, domethënë të drejtën e autonomisë lokale, do të kemi 
pengesa. Prandaj unë mbështes idenë e zotit Kopliku që mund të shtohet diçka në këtë nen.  

Bujar Pata - Nuk jam dakord që të shtohet fjala “i decentralizuar”. Pikëpamjet krahinore te 
ne janë të vjetra dhe nëpëmjet kësaj fjale ato mund të nxiten. Unë mendoj që të qëndrojë 
formulimi: “Republika e Shqipërisë është shtet juridik dhe demokratik”. Kjo përcakton qartë 
edhe të drejtat sociale, edhe gjithë të drejtat e tjera. Gjithashtu, mendoj që pas fjalës 
“pluralizëm” të shtohet fjala “politik”.  

Naim Karriqi - Kam një sugjerim për anën proceduriale. Mendoj se ata që nuk kanë 
vërejtje për dispozitën që diskutohet, nuk kanë të drejtë ta mbështetin. Pra, kanë të drejtë të 
flasin vetëm ata që kanë vërejtje.  

Kastriot Islami - Ju lutem, deputeti Karriqi! Dje na kritikuat si Kryesi që s’ju japim fjalën. 
Sot nuk mund t’ju heqim të drejtën e fjalës.  

    Naim Karriqi - Deputeti ka të drejtën e votës dhe jo të fjalës, kur nuk ka vërejtje, sepse 
atëherë do të flisnin të 250 deputetët.  



Kastriot Islami - Të mos jemi kontradiktor, deputeti Karriqi!  
Sali Berisha - Unë mendoj se ligjet tona duhet të sintetizojnë si anët më fine të traditës 

shqiptare, ashtu dhe arritjet më të spikatura të qytetërimit të sotëm. Unë e gjej shumë me 
vend të shtojmë fjalën “social” për shtetin shqiptar, që reflekton plotësisht atë traditë aq të 
zhvilluar te populli ynë, siç është solidariteti njerëzor. Pra, unë insistoj që shteti ynë të 
cilësohet social.  

Osman Murati - Gjykoj se mund të bënim një përmirësim të tillë në këtë nen: “Republika 
e Shqipërisë është shtet juridik e demokratik dhe mbështetet në drejtësinë shoqërore”.  

Vehap Daku - Unë nuk jam dakord me mendimin e deputetit Bashkim Kopliku, për arsye 
se vetë emërtimi “shtet juridik dhe demokratik” presupozon dhe bart në vetvete anën juridike, 
domethënë mënyrën e organizimit shtetëror, dhe s’kemi pse të shtojmë fjalën “decentralizim” 
e të huazojmë nga shtete federative, siç është Gjermania apo Jugosllavia. Kurse anën tjetër, 
atë shoqërore, e bart vetë emërtimi “demokratik” dhe s’ka si të bëhet më i goditur formulimi.  

Jam dakord që të shtohet fjala “politik” tek emërtimi “pluralizëm”.  
Daniel Karanxha - Jam dakord që në nenin 2 të shtohet fjala “i decentralizuar”. Këtu nuk 

kam parasysh vetëm faktin që këtë parim e ka Republika Federale Gjermane. Republika 
federative dhe shteti i decentralizuar janë koncepte të ndryshme.  

Së dyti, nuk jam dakord me atë që thuhet se po ta vëmë emërtimin “i decentralizuar”, kjo 
mund të nxitë direkt ose indirekt ndasitë krahinore. Gjithnjë kemi folur për t’i shtuar 
kompetencat bazës dhe mua më duket se është pikërisht momenti që këto kompetenca që 
duam t’i japim bazës, që ajo të vetëveprojë, të thotë lirisht fjalën e saj, duhet t’i sanksionojmë 
me ligj. Kështu që jam plotësisht dakord me propozimin e zotit Kopliku për shtesën që i bën 
nenit. Kjo do të na lehtësojë punën tonë, për të ndërtuar më mirë strukturën e organeve të 
pushtetit.  

Falemnderit!  
Shkëlqim Cani - Shoku Kryetar,  
Unë do të mbështes propozimin e bërë nga deputeti Karriqi, se më duket me vend. Për të 

mbështetur formulimin që është paraqitur këtu, mendoj se nuk është nevoja të diskutohet. 
Gjithashtu, mendoj se nuk është nevoja të diskutohet për të mbështetur edhe ato propozime 
që kanë dhënë të tjerët. Në rast se ndonjëri ka ndonjë gjë të re, le të bëjë propozimin, në 
mënyrë që të mos humbasim kohë. Vota ka për të treguar sa jemi në mbështetje të këtij apo 
atij propozimi. Vetëm propozimet e reja të vijnë te ju. Ju t’i lexoni ato dhe ne të votojmë. Nuk 
kemi pse ta zgjatim diskutimin për këtë punë.  

Gramoz Pashko - Meqenëse ideja e decentralizimit është një ide shumë e rëndësishme, 
për të cilën na u duk se parashtruam disa argumente, për t’u dhënë të drejtë njësive 
administrative të bazës, njësive lokale që të gëzojnë kompetencat e tyre, nenin mund ta 
formulonim kështu:  

“Republika e Shqipërisë është shtet juridik dhe demokratik, i cili mbështetet në pavarësinë 
administrative të njësive lokale.”  

Pjetër Arbnori - Kam një ndreqje të vogël gjuhësore. Duhet thënë: “t’i respektojë e t’i 
mbrojë ato”.  

Ali Spahia - Koncepti “shteti juridik e demokratik” nuk përmbledh në vetvete edhe 
konceptin “shtet social”, prandaj jam i mendimit që koncepti “shtet social” duhet të përfshihet 
në formulimin e nenit 2. Nga ana tjetër, edhe koncepti “i decentralizuar” nuk ka kuptimin e 
ndarjeve të plota administrative, por kërkon të shprehë një tendencë që po merr përmasa 
gjithnjë e më të shprehura sot. Prandaj e mbështes plotësisht propozimin e deputetit Kopliku.  

Halil Hasko - S’jam dakord për shtimin e fjalës “politik” tek emërtimi “pluralizëm”, sepse 
në nenin 5 thuhet që “pluralizmi politik është kusht themelor i demokracisë në shtetin 
shqiptar”. Kështu, po ta shtonim në nenin 2, do të kishim një përsëritje. Pastaj pluralizmi 
është një koncept më i gjerë, përmbledh pluralizmin në të gjitha aspektet e jetës: ekonomike, 
shoqërore etj.  

Shane Korbeci - Shoku Kryetar,  
Unë propozoj që në qoftë se nuk ka shtesa, korrigjime apo ndryshime të tjera ndaj 

variantit të parë që është paraqitur, të kalojmë në votim për të gjitha propozimet e bëra.  
Azem Hajdari - Lidhur me propozimin që bëra, do të thosha se neni 5 nuk është njëlloj 

me nenin 2 për çështjen e pluralizmit politik dhe shumëllojshmërinë e pronës.  
Neritan Ceka - Mendoj se këtu bëhet fjalë kryesisht për karakteristikat e shtetit, të cilat 

mund të jenë dhe në fillim, por do t’i gjeja të drejta mendimet që u dhanë, që të përmblidhen 
aty ku tregohet se cilat janë bazat e shtetit. Dhe aty ku thuhet “barazia para ligjit”, do të shtoja 



që “drejtësia e përkrahja shoqërore dhe të drejtat e autonomisë lokale, pluralizmi politik janë 
baza e këtij shteti.  

Kastriot Islami - Ka vërejtje të tjera? S’ka.  
 Atëherë hedhim në votë propozimin e bërë nga deputeti Bashkim Kopliku.  
Fehmi Abdiu - Unë mendoj që propozimet të fillojnë nga projekti i paraqitur. Në qoftë se 

ai nuk fiton, të hidhen në votë të gjitha propozimet një për një dhe ai që fiton, të mbetet.  
Namik Dokle - Kam mendimin se propozimet për votim duhet të fillojnë nga vërejtjet, që 

të respektojmë mendimin e pakicës. Për çdo vërejtje, me radhë, të bëhet votim dhe të 
qëndrojë ajo që fiton dy të tretat e votave.  

Kastriot Islami - Këtë mendim ka pasur parasysh edhe Kryesia në procedurën që ka 
ndjekur.  

Abdi Baleta - Ne do të diskutojmë edhe për nenet e tjera dhe mendoj se kur bëhen 
vërejtje për përmirësim të nenit, natyrisht që votimi do të fillojë nga vërejtjet. Në qoftë se 
vërejtjet nuk pranohen, tekstin bazë e kemi këtu dhe votojmë për të. E degjova mirë 
parafolësin dhe jam shumë dakord me mendimin e tij, por kjo duhet bërë jo vetëm për respekt 
të pakicës, po në radhë të parë për respekt të rregullit dhe të punës së mirë.  

Viktor Doda - Unë mendoj se projekti që paraqitet, përmban mendimin e një grupi 
deputetësh. Pra, ai është mendimi i parë i deputetëve dhe ne duhet ta respektojmë. Për 
rrjedhojë jam dakord me mendimin e shokut Fehmi Abdiu.  

Muharrem Kanjolli - Kam mendimin që në votë të hidhen një herë vërejtjet, pastaj 
formulimi sipas tekstit të paraqitur.  

Namik Dokle - Që të mos ketë ndonjë keqkuptim për vërejtjen që bëra, kur flas për 
vërejtjet e pakicës, nuk e kam fjalën për grupin e pakicës së Partisë Demokratike. Çdo 
propozim që bëhet, është personal, pra është pakicë, nga cilido deputet që të bëhet, qoftë i 
Partisë së Punës, qoftë i Partisë Demokratike, qoftë i veteranëve, qoftë i OMONIA-s.  

Fatos Nano - Shoku Kryetar,  
Për t’ju ndihmuar dhe juve si shokë të Kryesisë që të punoni sa më lehtë me 250 

deputetët, që edhe të mos na imponoheni, do të propozoja ta hedhim në votë këtë procedurë 
që propozoj: të fillojmë nga miratimi ose jo i vërejtjeve dhe në fund të votohet për tekstin e 
paraqitur në materialin që kemi përpara.  

Kastriot Islami - Kush është dakord që të fillojmë nga vërejtjet? Kundër? Abstenim?  
Atëherë do të ndjekim këtë rregull procedurial: gjithmonë në fillim do të hedhim në votë 

vërejtjet.  
Hedhim në votë propozimin e deputetit Bashkim Kopliku: “Republika e Shqipërisë është 

shtet juridik, demokratik, shoqëror dhe i decentralizuar.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet.  
Hedhim në votë propozimin e deputetit Berisha: “Republika e Shqipërisë është shtet 

juridik, social dhe demokratik.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Rezultati: 104 vota pro. Meqenëse nuk fiton dy të tretat e votave, edhe ky propozim bie.  
Hedhim në votë propozimin e deputetit Azem Hajdari: “Republika e Shqipërisë është shtet 

juridik dhe demokratik. Dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, zhvillimi i lirë i personalitetit të 
tij, si dhe rendi kushtetues, barazia para ligjit, drejtësia shoqërore dhe pluralizmi politik, 
shumëllojshmëria e pronës janë baza e këtij shteti, i cili ka për detyrë t’i respektojë e t’i 
mbrojë ato.”  

Kush është pro?  
Napolon Roshi -Më duket se ka një keqkuptim. Mendoj që të mos votohet për të gjithë 

formulimin e nenit, por vetëm për fjalën që propozohet të shtohet. Për shembull, Azemi 
propozon të shtohet vetëm fjala “politik” pas emërtimit “pluralizëm”. Është tjetër gjë kur 
propozohet të ndryshojë krejtësisht formulimi i nenit.  

Kastriot Islami - Kush është kundër për propozimin e deputetit Azem Hajdari? Kush 
abstenon?  

Meqenëse nuk fiton dy të tretat e votave, bie edhe ky propozim.  
Panajot Barka - Në mbështëtje të propozimit që bën deputeti Roshi, mendoj se është 

shumë e drejtë që për çdo shtesë që bëhet, elementet apo fjalët që shtohen, të votohen.  
Kastriot Islami - Dakord.  
Hedhim në votë propozimin e deputetit Arben Imami: “Republika e Shqipërisë është shtet 

juridik, demokratik, shoqëror dhe që respekton autonominë lokale.” Pjesa tjetër vazhdon me 
shtesën e fjalës “politik” pas fjalës “pluralizëm”.  



Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet se nuk fiton dy të tretat e votave.  
Hedhim në votë propozimin e deputetit Neritan Ceka. Mbetet formulimi ashtu siç është, 

me korigjimin që mbas fjalës “drejtësia” shtohet shprehja “dhe përkrahja shoqërore, 
autonomia administrative lokale”.  

Arben Imami - Mendoj që termat që shton zoti Ceka të ndahen veç. Domethënë, të 
votojmë veç për shtesën e fjalëve “përkrahja shoqërore” dhe pastaj të votohet për elementet 
e tjera të veçanta.  

Kastriot Islami - Dakord.  
Themie Thomai - Kur një fjalë shkëputet nga konteksti i nenit, nuk ka kuptim. Formulimi 

që bëhet, duhet të jetë tërësor. Një fjalë e shkëputur nuk mund t’i japë kuptim nenit.  
Gafur Shameti - Unë kam mendimin se kështu siç e kemi filluar ne, rrezik t’i dalim mbanë 

kësaj pune pas nja dy muajsh. Duhet të gjejmë një gjuhë tjetër. Ju lutem shumë të dy palëve 
që për gjëra që nuk janë shumë esenciale, të mos vonohemi, sepse populli pret nga ne.  

Kastriot Islami - Jam dakord me propozimin tuaj dhe ju falënderoj.  
Deputeti Ceka, do të preferoja që propozimin tuaj ta ndanit në dy pjesë. Prandaj më sillni 

edhe një propozim tjetër.  
Neritan Ceka - Po lë pjesën e parë: përkrahja sociale. Pra, nenin e pranoj komplet, me 

një shtesë për përkrahjen sociale.  
Kastriot Islami - Duke hequr shprehjen “autonomia administrative lokale”.  
Atëherë propozimi i deputetit Neritan Ceka është i tillë: mbetet formulimi deri te fjalët 

“drejtësia shoqërore” dhe në vazhdim shkruhet: “Drejtësia e përkrahja shoqërore dhe 
pluralizmi (po bëj korrigjimin duke shtuar fjalën politik) janë baza e këtij shteti, i cili ka për 
detyrë t’i respektojë e t’i mbrojë ato.”  

Nuk e di a do të ishte dakord deputeti Ceka me shtesën e fjalës “politik” pas fjalës 
“pluralizëm”.  

Arben Imami - Zoti Kryetar, mendoj që fjala “drejtësia” të ndahet me presje nga fjalët 
“përkrahja shoqërore”, sepse të dy këta terma nuk lidhen në një  kontekst. Domethënë, 
shtesa që bën zoti Ceka është “përkrahja shoqërore”.  

Ahmet Kamberi - I nderuar Kryetar,  
Ju lutemi, merrini formulimet të shkruara dhe na i lexoni ashtu siç i japin propozuesit 

deputetë.  
Kastriot Islami - Dakord.  
Rilexoj edhe një herë propozimin e deputetit Neritan Ceka: “Republika e Shqipërisë është 

shtet juridik dhe demokratik. Dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, zhvillimi i lirë i 
personalitetit të tij, si dhe rendi kushtetues, barazia para ligjit, drejtësia shoqërore, përkrahja 
shoqërore dhe pluralizmi janë baza e këtij shteti, i cili ka për detyrë t’i respektojë e t’i mbrojë 
ato.”  

Kush është pro?  
Me shumicë votash fiton ky propozim.  
Kalojmë në nenin 3.  
Spikeri - Neni 3. “Parimi themelor i organizimit shtetëror është ndarja e pushtetit 

legjislativ, ekzekutiv dhe atij gjyqësor.  
Populli e ushtron pushtetin nëpërmjet organeve përfaqësuese të tij, si dhe me 

referendum.  
Organet përfaqësuese zgjidhen me votim të përgjithshëm, të barabartë, të drejtpërdrejtë 

dhe të fshehtë.  
Veprimtaria shtetërore ushtrohet vetëm nga organet e shtetit të njohura me ligj.”  
Kastriot Islami - Ka vërejtje?  
     Gramoz Pashko - Unë kam vetëm një sugjerim. Te paragrafi i tretë propozoj të 

shtohet edhe votimi i lirë, i cili është i domosdoshëm. Këtë e kam parë edhe te mjaft nga aktet 
ndërkombëtare.  

Hysen Gode - Në paragrafin e dytë mendoj që organet përfaqësuese të përcaktohen, 
duke propozuar këtë formulim:  

“Populli e ushtron pushtetin nëpërmjet organeve përfaqësuese të tij, Kuvendit Popullor e 
këshillave popullorë, si dhe me referendum”.  

Shane Korbeci - Mua më duket se paragrafi i dytë është formuluar drejt, sepse sot kemi 
këshillat popullorë, nesër mbase do t’u vëmë një emër tjetër.  



Arben Imami - Në vend që të themi “këshilla popullorë”, mendoj të themi “organet e 
pushtetit lokal”, pra, të lëmë një përkufizim më në përgjithësi, duke mos përcaktuar këshillat 
popullorë.  

Shane Korbeci - Unë do t’i këshilloja propozuesit parafolës që ne sot nuk po përcaktojmë 
strukturën e shtetit që të vëmë këtë apo atë emër të organeve.  

Panajot Barka - Paragrafi i fundit mendoj të formulohet kështu: “Veprimtaria shtetërore 
ushtrohet në bazë të ligjeve dhe vetëm nga organet e njohura me ligj.”  

Ilir Dushi - Propozoj që në fund të nenit 3 të shtohet kjo fjali: “Askush tjetër veç organeve 
të përcaktuara shprehimisht me këtë Kushtetutë nuk mund të ushtrojë në emër të Republikës 
së Shqipërisë sovranitetin kombëtar dhe çdo atribut të tij.”  

Tonin Alimëhilli - Në paragrafin e tretë propozoj të shtohet kjo fjali: “Këto organe japin 
llogari para zgjedhësve.”  

Kastriot Islami - Ka vërejtje tjetër? S’ka. 
     Kemi propozimin e deputetit Gramoz Pashko, i cili mbetet në këtë formulim, duke 

shtuar fjalën “të lirë” pas fjalës “votim”.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Fiton ky propozim me dy të tretën e votave.  
Neni 4.  
Spikeri - Neni 4. “Pushteti ligjvënës i takon Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.  
Kryetari i Shtetit është Presidenti i zgjedhur nga Kuvendi.  
Të drejtat dhe detyrat e Presidentit përcaktohen me këtë ligj.  
Organi më i lartë i pushtetit ekzekutiv është Këshilli i Ministrave.  
Të drejtat dhe detyrat e Këshillit të Ministrave përcaktohen me këtë ligj.  
Pushtetin gjyqësor e ushtrojnë gjykatat e pavarura, që udhëhiqen vetëm nga ligji.”  
Hysen Godole - Unë bëra një propozim për paragrafin e dytë të nenit 3. Ju lutem, hidheni 

dhe atë në votim si të gjitha propozimet e tjera.  
Kastriot Islami - Ju lutem, nuk mund të fitojnë dy propozime.  
Genc Ruli - Në nenin 4, propozoj që pas paragrafit të parë të shtohet fjalia: “Të drejtat 

dhe kompetencat e Kuvendit përcaktohen me këtë ligj”. Po kështu, në paragrafin vijues fjalët 
“të drejtat dhe detyrat e Presidentit” të zëvendësohen me fjalët “të drejtat dhe kompetencat e 
Presidentit”. Gjithashtu, edhe në paragrafin e mëposhtëm fjalët “të drejtat dhe detyrat e 
Këshillit të Ministrave” të zëvendësohen me fjalët “të drejtat dhe kompetencat e Këshillit të 
Ministrave”.  

       Ismail Lleshi - Në paragrafin e parë të nenit 4 propozoj këtë formulim: “Pushteti 
ligjvënës i takon Kuvendit Popullor të Republiks së Shqipërisë.”    

Paragrafi i dytë mendoj të mbetet me këtë formulim: “Kryetari i shtetit është Presidenti.”  
Paragrafi i tretë propozoj të formulohet kështu: “Mënyra e zgjedhjes, të drejtat dhe 

kompetencat e Presidentit përcaktohen me këtë ligj”.  
Për paragrafin e pestë bashkohem me propozimin e deputetit Ruli: “Të drejtat dhe 

kompetencat e Këshillit të Ministrave përcaktohen me këtë ligj.”  
Xhemal Qerimani - Kam mendimin që për efekt kohe të na lihet në dispozicion një afat 

prej gjysmë ore, që gjithsecili prej nesh, pasi të bëjë vërejtjet përkatëse për secilin nen, t’i 
dorëzojë në sekretari dhe nga ana juaj si Kryesi të na lexohen vërejtjet përkatëse e të hidhen 
në votim.  

Engjëll Beshaj - Mua më duket se të drejtat afrojnë më shumë me kompetencat sesa me 
detyrat. Po të kesh të drejta, ke edhe detyra.  

Sulejman Pepa - Edhe unë i këtij mendimi jam. Po të jetë puna për të lënë vetëm të 
drejtat dhe kompetencat, po detyra do të kenë këto organe?  

Gramoz Pashko - Mua m’u duk se të dy sugjerimet që bënë zoti Ruli dhe zoti Lleshi 
konvergojnë mjaft me njëri-tjetrin. A mund të bien këta të dy në një formulim të përbashkët, 
në mënyrë që të mos votohet për secilin sugjerim veç e veç dhe pastaj nga mekanizmi i votës 
njëri të bjerë e tjetri të qëndrojë?  

 Ahmet Kamberi - E shikoj të nevojshme që, për ta përmirësuar pak ecurinë e punimeve, 
midis rreshtave në sallë të ketë punonjës të aparatit të Presidiumit të Kuvendit Popullor që të 
ndihmojnë për dërgimin e propozimeve të deputetëve në sekretari.  

Fehmi Abdiu - Mua më duket se mendimet e shfaqura nga deputetët Ruli e Lleshi janë 
me tipare të përbashkëta dhe pajtohem me mendimin për t’i hedhur në votë, në qofte se ka 
mundësi të bëhet një formulim i përbashkët.  

Së dyti kam një shtesë për paragrafin e fundit dhe mendoj të formulohet kështu: 
“Pushtetin gjyqësor e ushtrojnë gjykatat, që janë të pavarura dhe udhëhiqen vetëm nga ligji.”  



Gafur Shameti - Në përgjithësi jam dakord me sugjerimet e deputetëve Lleshi e Ruli, por 
për ndryshimin në paragrafin e dytë nuk jam dakord me zotin Lleshi në këtë pikëpamje: Sipas 
propozimit të tij, Kryetari i Shtetit është Presidenti. Përderisa kemi pranuar që Shqipëria është 
republikë parlamentare qysh në fillim, atëherë detyrimisht duhet thënë që Kryetari i Shtetit 
është Presidenti i zgjedhur nga Kuvendi.  

Një deputet - Në këtë punë që po bëjmë ne, mendoj se ka dy probleme:  
Së pari, ka probleme redaktimi. Për këtë mendoj të bëjmë një pushim dhe ato redaktime 

që nuk ndryshojnë anët parimore të neneve, të bëhen, se është punë fjalësh.  
Së dyti, për çështjet parimore që ndikojnë në përmbajtjen e vetë nenit, të jepen mendime 

nga deputetët. Në këtë mënyrë mund të shkurtojmë kohën dhe përmirësojmë shumë punën.  
Shane Korbeci - Zoti Pashko bëri një propozim. Jam dakord me të dhe është mirë që ta 

mbështesim.  
Genc Ruli: Meqenëse u hodh mendimi për të afruar dy propozimet e bëra nga zoti Lleshi 

dhe unë, do të thoja që në paragrafin e parë mund të linim formulimin: “Pushteti ligjvënës i 
takon Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë”; në paragrafin e dytë mund të linim 
formulimin “Kryetari i Shtetit është Presidenti, i zgjedhur nga Kuvendi Popullor”; në paragrafin 
e tretë mund të shtohen fjalët “mënyra e zgjedhjes”. Gjithashtu, bashkohem me propozimin e 
deputetit Abdiu, që paragrafi i fundit të formulohet në këtë mënyrë: “Pushtetin gjyqësor e 
ushtrojnë gjykatat, që janë të pavarura dhe që udhëhiqen vetëm nga ligji.”  

Ismail Lleshi - Më lejoni të bëj një shpjegim.  
Në paragrafin e dytë, duke e formuluar që Kryetar i Shtetit është Presidenti, kjo nuk e 

përjashton problemin e mënyrës së zgjedhjes, sepse realisht, duke thënë në paragrafin e 
tretë që mënyra e zgjedhjes, të drejtat dhe kompetencat e Presidentit përcaktohen me këtë 
ligj, më poshtë do ta përcaktojmë konkretisht edhe se si del nga Kuvendi. 

Arben Imami - Zoti Kryetar, dëshiroj që zoti Lleshi të shpjegojë pse nuk duhet të jetë 
shprehja “i zgjedhur nga Kuvendi Popullor” në paragrafin e dytë. Mund të jemi edhe dakord, 
por unë nuk shoh ndonjë shkak të rëndësishëm.  

Kastriot Islami - Me sa e kuptova unë, ai nuk sheh ndonjë arsye që ta shtojë. Megjithatë, 
ai ka mendimin e vet.  

Shane Korbeci - Kjo është një dispozitë që përcakton se kush është Kryetari i Shtetit. 
Pastaj mënyrën se si zgjidhet, hajde ta përcaktojmë.  

Sali Berisha - Unë jam dakord me deputetin Lleshi, sepse mënyra se si zgjidhet është 
përcaktuar në artikullin e Presidentit.  

Kastriot Islami - Atëherë biem dakord t’i përziejmë të tre propozimet (të deputetëve 
Lleshi, Ruli e Berisha) dhe ta formulojmë nenin në këtë mënyrë:  

“Pushteti ligjvënës i takon Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë.”  
Kryetari i Shtetit është Presidenti.  
Mënyra e zgjedhjes, të drejtat dhe kompetencat e Presidentit përcaktohen me këtë ligj...”  
Hysen Godole - Fjala “kompetencat” përmbledh brenda saj edhe të drejtat, edhe detyrat, 

prandaj ose do të themi “të drejtat dhe detyrat” ose vetëm “kompetencat.”  
Kastriot Islami - Vazhdimi i nenit është si më poshtë:  
Organi më i lartë i pushtetit ekzekutiv është Këshilli i Ministrave.  
Të drejtat dhe kompetencat e Këshillit të Ministrave përcaktohen me këtë ligj.  
Pushtetin gjyqësor e ushtrojnë gjykatat, që janë të pavarura dhe që udhëhiqen vetëm nga 

ligji.”  
Ilir Dushi - Jam dakord me formulimin që bëtë ju. Mund të hajë diskutim shprehja “të 

drejtat dhe kompetencat.” Te paragrafi i dytë, pas fjalës “Presidenti” propozoj të shtohet fjala 
“i Republikës”. Ju lutem, merreni në konsideratë këtë propozim.  

Një deputet - Jam dakord me këtë formulim, por te shprehja “të drejtat dhe kompetencat” 
mendoj të vihet shprehja “kompetencat dhe detyrat.”  

Kastriot Islami - Atëherë bëni propozimin vetëm për këtë grup fjalësh dhe ta hedhim në 
votë. 

Vangjel Stamo - Te shprehja “të drejtat dhe detyrat”, të dyja fjalët janë të sakta edhe në 
gjuhën shqipe, ndërsa fjala “kompetencat” i përmbledh të dyja dhe është e huaj. Mendoj të 
ngelet siç është formuluar në tekst.  

Kastriot Islami - Bien dakord deputetët Lleshi e Ruli me propozimin që të vendosim fjalët 
shqip, domethënë të heqim fjalën “kompetencat” dhe të vëmë fjalën “detyrat”? (Bien dakord).  

Atëherë rilexoj nenin 4:  
“Pushteti ligjvënës i takon Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë.           
Kryetari i Shtetit është Presidenti i Republikës.  



Mënyra e zgjedhjes, të drejtat dhe detyrat e Presidentit përcaktohen me këtë ligj.  
Organi më i lartë i pushtetit ekzekutiv është Këshilli i Ministrave.  
Të drejtat dhe detyrat e Këshillit të Ministrave përcaktohen me këtë ligj.  
Pushtetin gjyqësor e ushtrojnë gjykatat, që janë të pavarura dhe që udhëhiqen vetëm nga 

ligji.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Kalojmë te neni 5.  
Spikeri - Neni 5. “Pluralizmi politik është kusht themelor i demokracisë në shtetin 

shqiptar.  
Partitë politike krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin.  
Partitë politike dhe organizatat e tjera janë të ndara nga shteti.”  
Kastriot Islami - Kush ka vërejtje?  
     Sali Berisha - Mendoj që paragrafi i parë ose të shprehet që “Pluralizmi politik është 

një ndër kushtet themelore të demokracisë në shtetin shqiptar”, ose të formulohet në këtë 
mënyrë:  

“Pluralizmi politik, zgjedhjet e lira, iniciativa e lirë, respektimi i të drejtave të njeriut janë 
kushtet themelore të demokracisë në shtetin shqiptar.”  

Këtë e argumentoj me idenë se pluralizmi politik pa zgjedhjet e lira është pluralizëm 
burokratik dhe nuk sjell demokracinë.  

Shane Korbeci - Mendoj të bëhet “një ndër kushtet”, siç propozon deputeti Berisha.  
Xhorxhi Marku - Mendoj se formulimi i paragrafit të parë është përcaktuar drejt. Kjo e 

parakupton që nuk është kushti i vetëm i demokracisë në shtetin shqiptar.  
Vehap Daku - Te paragrafi i tretë kam mendimin të shtohet edhe kjo fjali: “Veprimtaria e 

partive politike rregullohet nga shteti me ligj.”  
Agron Dibra - Te paragrafi i dytë propozoj që pas fjalëve “partitë politike” të shtohen fjalët 

“dhe organizatat e tjera.”  
Albert Karriqi - Te paragrafi i tretë, pas fjalës “e tjera” mendoj të shtohet fjala “politike”, 

se ndryshe futen edhe sindikatat pastaj.  
Lumturi Rexha - Organizatat nuk janë të tëra politike, se kemi edhe organizata 

shoqërore. Prandaj nuk mundet ta shtojmë fjalën “politike.”  
Ilir Dushi - Në paragrafin e dytë propozoj të shtohen fjalët “ato mund të shpërndahen 

vetëm në rastet e parashikuara me ligj.” Gjithashtu, mendoj të shtohet edhe kjo fjali: “Në 
Republikën e Shqipërisë ndalohen partitë dhe organizatat me karakter fashist, racist, 
luftënxitës, si dhe ato që synojnë përmbysjen me dhunë të rendit të vendosur në Kushtetutë.”  

Napolon Roshi - Në paragrafin e tretë propozoj këtë formulim:  
“Partitë politike dhe organizatat e tjera janë të ndara krejtësisht nga shteti, domethënë 

nga organizatat ekonomike, nga organet e drejtësisë, të pushtetit, të ushtrisë, nga organet e 
mbrojtjes së rendit, nga Radiotelevizioni Shtetëror e Agjencia Telegrafike Shqiptare.”  

Xhelil Gjoni - Jam dakord me propozimin e deputetit Berisha që “pluralizmi politik është 
një nga kushtet themelore të demokracisë në shtetin shqiptar” dhe në paragrafin e dytë 
mendoj që pas fjalëve “partitë politike” të shtohen fjalët “dhe organizatat e tjera.”  

Elvira Shapllo - Në paragrafin e tretë propozoj këtë formulim: “Partitë politike dhe 
organizatat e tjera shoqërore e politike janë të ndara nga shteti.”  

Agustin Shqalësi - Mendoj që neni 5 të formulohet kështu:  
“Pluralizmi politik është një nga kushtet themelore të demokracisë në shtetin shqiptar  
(Paragrafi i dytë të qëndrojë siç është).  
Partitë politike dhe organizatat e tjera politike (pra, është fjala vetëm për organizatat 

politike) janë të ndara krejtësisht nga shteti, domethënë nga organizatat ekonomike, nga 
organet e drejtësisë, të pushtetit, të ushtrisë e të mbrojtjes së rendit dhe nga mjetet e 
informacionit zyrtar.”  

Kostandin Hoxha - Më duket se po zgjatemi kot. Ndoshta  formulimi i paraqitur në tekst 
është më i godituri, sepse në qoftë se do të themi “dhe organizatat e tjera politike të ndara 
nga shteti”, po Kryqi i Kuq Shqiptar që nuk është organizatë politike, po është organizatë 
humanitare, është i ndarë nga shteti? Prandaj unë do të thosha që të lihet formulimi 
“organizatat e tjera”, pa i cilësuar “politike” ose “jopolitike”, se nesër mund të kemi shoqata e 
organizata të ndryshme jopolitike, që janë detyrimisht të ndara nga shteti. Përfundimisht 
propozoj të votohet propozimi i deputetit Berisha.  



Vangjel Stamo - Neni 5 bën fjalë për pluralizmin politik dhe mendoj se duhet të flitet 
vetëm për partitë politike dhe organizatat politike. Ndërsa organizatat shoqërore, sindikatat 
etj., t’i marrim parasysh në një nen tjetër.  

Formulimi im është ai i propozuar, me shtesën e fjalës “politike” pas fjalëve “organizatat e 
tjera” në paragrafin e tretë, si dhe me shtesën e Radiotelevizionit. Domethënë mbështes 
propozuesin e parafundit.  

Një deputet - Unë mendoj të lëmë propozimin e deputetit Berisha dhe propozimin për 
partitë politike e organizatat e tjera. Pra, të bashkojmë këto dy propozime dhe ta hedhim në 
votë këtë nen.  

Genc Ruli -Meqenëse janë bërë disa propozime, them që edhe mund të arrihet në një 
formulim.  

Është e drejtë që neni 5, në fund të fundit ka një përmbajtje, kërkon të nxjerrë në pah 
pluralizmin politik dhe departizimin e shtetit. Kështu që këtu nuk është vendi të flitet as për 
sindikata, as për organizata të tjera, por vetëm për organizatat politike. Prandaj mund të lihet 
formulimi siç është, duke shtuar te paragrafi i dytë fjalët “dhe organizatat e tjera”, gjithashtu, 
duke bërë një redaktim në paragrafin e tretë, duke thënë: “Partitë politike dhe organizatat e 
tjera janë të ndara krejtësisht nga shteti, nga organizatat ekonomike, organet e drejtësisë, të 
pushtetit, të administratës, të ushtrisë, nga organet e mbrojtjes së rendit, si dhe nga mjetet e 
informacionit zyrtar: Radiotelevizioni dhe ATSH-ja.”  

Halil Elezi - Neni 5 gjykoj të formulohet në këtë mënyrë: “Pluralizmi politik është një nga 
kushtet themelore të demokracisë në shtetin shqiptar.  

Partitë politike dhe organizatat e tjera krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 
përputhje me ligjin. Ato janë të ndara nga shteti dha të pavarura.”  

Pjetër Pepa - Mbështes propozimin e deputetit Napolon Roshi, por mendoj të shtohet 
edhe aktiviteti i Kinostudios.  

Shane Korbeci - Unë kërkoj të bëj një shpjegim, sepse po kërkojmë të vëmë disa 
siguresa, që më duket se nuk ia vlen. E përsëris edhe një herë, që strukturën shtetërore nuk 
e përcaktojmë në këtë paragraf, por ajo është e përcaktuar. Po filluam të shtojmë dhe 
Radiotelevizionin, dhe Kinostudion, dhe atë, dhe këtë, më duket se bëjmë disa shtesa që nuk 
ia vlen t’i bëjmë.  

Kastriot Islami - Do të mbeten vetëm kopshtet jashtë pastaj.  
Fehmi Abdiu - Veçimi dhe ndarja nga shteti është veçim dhe ndarje me organikë nëpër 

organet e tjera, për të cilat bëjnë fjalët shokët.  
Gëzim Haxhiu - Kam mendimin të lexohet dhe të hidhet në votë formulimi i zotit Berisha 

që u propozua pak më parë.  
Shane Korbeci - Të bashkohet me atë të shokut Xhelil Gjoni sepse janë afër njëri-tjetrit.  
     Ismet Ferizaj - Duke marrë për bazë propozimin e zotit Berisha, si edhe mendimin e 

popullit, që na ka porositur njëqind herë, mendoj se është e detyrueshme të shënohet 
pavarësia e Radiotelevizionit, ajo që propozoi deputeti Napolon Roshi.  

Bashkim Kopliku - Unë mendoj se, meqë për këtë nen ka shumë diskutime, i gjithë neni 
duhet të redaktohet nga një grup i përbashkët, mbasi të kemi rënë dakord në princip.  

Unë për veten time them që duhet shtuar edhe fakti që partitë politike ndihmohen dhe 
përkrahen nga shteti, sepse nuk mund të mbahen vetëm me kuotat.  

Me një fjalë, në këtë nen unë shoh disa probleme që duhen parë në princip një herë: jemi 
dakord apo jo që nuk duhet të ketë asnjë organizatë partie as në ministri, as në ndërmarrje, 
as në Radiotelevizion, as kurrkund? Jemi dakord apo jo që në këtë nen të lëmë vetëm pjesën 
politike dhe të mos e ngatërrojmë me sindikatat? Jemi dakord apo jo që shteti ynë duhet t’i 
ndihmojë e t’i përkrahë organizatat politike? Pastaj të redaktohet.  

Xhemal Gazidede - Këtu u bënë shumë propozime, por unë në formulimin tim kam 
fiksuar ato më kryesoret dhe që i propozoi shumica:  

“Pluralizmi politik është një nga kushtet themelore të demokracisë në shtetin shqiptar.  
Partitë politike dhe organizatat e tjera krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 

përputhje me ligjin.  
Partitë politike dhe organizatat e tjera politike e shoqërore janë të ndara nga shteti.”  
Këto ishin dhe propozimet më të shumta që u bënë nga deputetët. Prandaj mendoj që 

këtë formulim të shumicës ta hedhim në votë të parin dhe pastaj propozimet e tjera, se po 
vazhduam kështu, do të na zërë nata duke diskutuar vetëm për këtë nen.  

Ilir Dushi - Mendoj që të hedhim në votë fillimisht propozimet e pakicës, pastaj ato të 
shumicës. Edhe unë bëra një propozim dhe dua që ta dëgjoj. Ta hedhim në votim dhe shokët 
mund të mos e miratojnë.  



Napolon Roshi - Zoti Kryetar, ju kërkoj ndjesë që po flas për herë të dytë. Këtu u bë një 
aluzion që po futëm Radiotelevizionin në nen, do të futim edhe kopshtet. Si gazetar i vjetër po 
ju them një gjë: forcën që ka Radiotelevizioni dhe rrezikun që mund të paraqesë 
Radiotelevizioni partiak, mund të çojë vendin në një luftë civile. Nuk e teproj kur them këtë, 
sepse shëmbuj të tillë ka në Rumani, në Jugosllavi. Ju lutem shumë, ta shikoni mirë, sepse 
nuk ka asgjë të keqe që të theksojmë se Radiotelevizioni dhe ATSH-ja, që janë mjetet 
kryesore të propagandës sonë, të jenë të shkëputura. Mos e merrni kaq lehtë! Pse e 
shënojmë, nuk ka asgjë të keqe. Të diskutohet, gjithashtu, dhe ajo e Kinostudios.  

Xhelil Gjoni - Unë jam dakord me mendimin që shfaq deputeti Napolon Roshi, edhe unë 
gazetar jam, por Radiotalevizioni, ATSH-ja dhe Kinostudioja janë organe shtetërore. Ne do të 
kemi patjetër ligje që ato s’duhet të jenë nën ndikimin e asnjërës parti dhe do të zbatojnë ligjet 
e shtetit. Pra, jam dakord me mendimin e tij që ato të mos jenë nën ndikimin e asnjë partie, 
por nuk e fiksojmë dot në këtë ligj.  

Blerim Çela - Nuk jam dakord aspak me deputetin Xhelil Gjoni që thotë se 
Radiotelevizioni etj. janë organe shtetërore, se organe shtetërore janë edhe Ministria e 
Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Brendshme, Hetuesia etj. Të gjitha këto duam t’i 
depolitizojmë. Të depolitizohet edhe Radiotelevizioni, sepse pasojat e tij, duke mbajtur vetëm 
anën e një partie, do të jenë të pashmangshme. E dyta, të gjykojmë për perspektivën. Në 
qoftë se sot Partia Demokratike është në minorancë, nesër mund të jetë Partia e Punës në 
minorancë. Prandaj të flasim ashtu siç duhet dhe në përputhje me interesat kombëtarë.  

Lufter Xhuveli - Kam mendimin që procedurën e miratimit të këtyre dispozitave e nisëm 
për së mbari dhe vazhduam për së mbari deri këtu. Tani sikur filluam ta prishim rregullin dhe 
po ngatërrohemi. Mendoj të vazhdojmë duke propozuar secili vërejtjet e veta, ato të mbahen 
shënim nëpërmjet sekretarisë dhe të hidhen në votë sipas radhës.  

Meqenëse kam fjalën, propozoj këtë formulim të nenit 5, i cili përmbledh disa nga vërejtjet 
më të arsyeshme të bëra nga shokët parafolës:  

“Pluralizmi politik është një ndër kushtet themelore të demokracisë në shtetin shqiptar.  
Partitë politike dhe organizatat e tjera krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 

përputhje me ligjin dhe janë të ndara nga shteti.”  
Arben Imami - Në qoftë se ndaluam pikërisht te ky nen, kjo sepse këtu flitet për një 

problem të rëndësishëm, për krijimin e partive politike. Unë do të kisha mendimin që të mos 
bëjmë propozime konkrete, por nëse duhet të depolitizohet apo të departizohet 
Radiotelevizioni, Ministria e Punëve të Brendshme ose një institucion tjetër shtetëror. Në 
qoftë se do të biem dakord parimisht, dhe sigurisht që do ta votojmë, me e thjeshta do të 
ishte nëse do të vepronim nga inversi, pra duke përjashtuar, duke thënë që veprimtaria e 
partive zhvillohet mbi bazë territori. Kjo do të ishte zgjidhja.  

     Lutfi Dautllari - Mua më duket që neni 5 nuk ka të bëjë me këtë çështje. Dy 
paragrafët e fundit kanë të bëjnë me krijimin e partive e me ushtrimin e veprimtarisë së tyre, 
që do të rregullohet me ligj, dhe së dyti, me ndarjen e partive politike dhe të organizatave të 
tjera nga shteti. Çështja e depolitizimit dhe departizimit është një çështje tjetër, që s’lidhet 
fare me këtë problem, për mendimin tim. Ajo ndoshta do një trajtim tjetër, të veçantë.  

Kostandin Hoxha - Shoku Kryetar, ju lutem të hidhen në votë propozimet që janë bërë, 
duke filluar nga propozimi i parë.  

Kastriot Islami - Propozimi i parë është i deputetit Berisha:  
“Pluralizmi politik është një ndër kushtet themelore të demokracisë në shtetin shqiptar.  
Partitë politike krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin.  
Partite politike dhe organizatat e tjera janë të ndara nga shteti.”  
Shane Korbeci - Unë propozoj të hidhet në votë paragrafi i parë i formuluar sipas zotit 

Berisha, sepse më poshtë ka propozime për rregullime të tjera.  
Sali Berisha - Zoti Kryetar,  
Objeksioni im, në mos gaboj, ka qenë për pluralizmin politik si një ndër kushtet themelore.  
Kastriot Islami – Pjesën tjetër nuk e ngacmoni?  
Sali Berisha - Jo.  
Kastriot Islami - Atëherë, kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet propozimi i deputetit Berisha me mbi dy të tretat e votave.  

Punimet rifillojnë në orën 1300.  
 

*  *   * 
 
Kastriot Islami - Rifillojmë punimet. Fjalën e ka deputeti Berisha.  



Sali Berisha - I nderuar Kryetar,  
Unë do të doja që t’i kthehemi edhe një herë nenit 5 për të riformuluar dy paragrafet e 

fundit. Kemi bërë një harresë të madhe, sepse kemi organizatën politike të OMONIA-s, 
prandaj është e domosdoshme të bëhet korrigjimi, duke i formuluar paragrafet 2 dhe 3 si 
vijon:  

“Partitë politike dhe organizatat e tjera krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 
përputhje me ligjin dhe janë të ndara krejtësisht nga shteti.”  

Ismail Lleshi - Sugjerimi i deputetit Sali Berisha më duket i drejtë dhe megjithëse bëjmë 
një shkelje proceduriale, të jemi të ndërgjegjshëm se korrigjimi duhet bërë, prandaj ta 
mbështetim këtë sugjerim.  

Kastriot Islami - Atëherë rilexoj edhe një herë tjetër nenin 5.  
“Pluralizmi politik është një ndër kushtet themelore të demokracisë në shtetin shqiptar.  
Partitë politike dhe organizatat e tjera krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 

përputhje me ligjin dhe janë të ndara krejtësisht nga shteti.”  
      Panajot Barka - Mendoj të thuhet “partitë dhe organizatat e tjera politike.”  
Sali Berisha - Zoti Kryetar, më duket se e kemi mirë. Të themi “partitë politike dhe 

organizatat e tjera.” Të mos vëmë kufizime. Le ta lëmë më të gjerë. Është një boc kjo.  
Kastriot Islami - Ta quajmë redaktim teknik këtë?  
Një deputet i OMONIA-s - Një minutë. Duhet të korrigjohet në këtë formë: “Partitë dhe 

organizatat e tjera politike dhe shoqërore.” Ose në fund të thuhet që “partitë politike dhe 
organizatat e tjera politike e shoqërore janë të ndara nga shteti.”  

Kastriot Islami - Kur themi “organizatat e tjera”, nënkuptojmë edhe ato politike, edhe ato 
shoqërore.  

Deputeti i OMONIA-s - Duhet të shënohet, se nënkuptimi është nënkuptim.  
Kastriot Islami - Kush është pro që këtë riformulim ta quajmë redaktim teknik?  
Kundër? Abstenim? Miratohet.  
Kalojmë te neni 6.  
Spikeri - Neni 6. “Republika e Shqipërisë është shtet laik.  
Shteti respekton lirinë e besimit fetar dhe krijon kushtet për ushtrimin e tij.”  
Sadedin Balla - Unë mendoj se paragrafi i dytë duhet formuluar në këtë mënyrë:  
“Shteti, duke respektuar dhe garantuar lirinë e besimit fetar, krijon kushte për ushtrimin e 

tij.”  
Them të formulohet kështu, pasi jemi i vetmi vend që s’kemi garantuar besimin fetar dhe 

kjo do të realizonte atë që themi se proceset demokratike në vendin tonë janë të 
pakthyeshme.  

Bashkim Kopliku - Jam dakord me formulimin e nenit siç është, vetëm me një shtesë:  
“Shteti respekton lirinë e besimit fetar dhe krijon kushtet e ndihmon për ushtrimin e tij.”  
Fjalën “ndihmon” e shtoj sepse për 20 vjet fesë i kemi rënë në qafë mjaft. Duhet të 

ndihmojmë në ngritjen e infrastrukturave të tyre.  
Pjetër Arbnori - Edhe unë jam dakord që të shtohet fjala “garanton”, mbasi liria e besimit 

fetar ekzistonte edhe në Kushtetutën e përparshme, megjithatë, pa u abroguar Kushtetuta, 
kjo liri e besimit fetar është shkelur.  

Blerim Çela - Do të isha i mendimit që paragrafi i dytë të formulohej kështu:  
“Shteti respekton lirinë e besimit fetar dhe krijon kushte për ushtrimin e mbrojtjen e tij.”  
Arben Imami - Ndoshta më i thjeshtë e më i saktë do të ishte ky formulim:  
“Shteti respekton lirinë e besimit fetar dhe krijon kushte për ushtrimin dhe mbrojtjen e tij.”  
Halil Elezi - Ju lutem kolegëve deputetë të lëmë propagandën dhe interpretimin. Të 

nderojmë dhe respektojmë mendimin e njëri-tjetrit, por jam me atë që kërkoni ju si Kryesi, 
argumente. Propagandë s’kemi pse t’u bëjmë neneve që shqyrtojmë.  

Ilir Dushi - Mendoj që në fund të nenit 6 të shtohet një paragraf i ri me këtë formulim:  
“Marrëdhëniet midis shtetit dhe institucioneve fetare rregullohen me ligj.”  
      Naim Karriqi - Formulimi im për paragrafin e dytë do të ishte ky:  
“Shteti respekton lirinë e besimit fetar, ushtrimin dhe krijimin e institucioneve e të 

kushteve materiale për zhvillimin e veprimtarisë fetare.”  
Sali Berisha - Po të shtonim ndonjë gjë, e nevojshme do të ishte të theksonim se feja 

dhe shteti janë të ndarë nga njëri-tjetri. Kjo nuk është vetëm në dokumentet laike, por edhe 
në dokumentet fetare. Po të jetë puna për të shtuar, por mund ta lëmë dhe me nënkuptim.  

Daniel Karanxha: Kam mendimin se propozimi i deputetit Dushi që “marrëdhëniet midis 
shtetit dhe fesë rregullohen me ligjt” është më racional. 

Ajli Alushani - Vetë karakteri laik i shtetit presupozon ndarjen e tij nga feja.  



Azem Hajdari - Jam dakord që formulimi të ngelë siç është, sepse në rast se krijojmë 
kushtet, kjo presupozon edhe garantimin, ndërsa fjala “laik” nënkupton ndarjen e shtetit nga 
feja. Formulimi është shumë i saktë, kështu që bëjmë debat kot dhe humbim kohën.  

Kastriot Islami - Në sekretari kanë ardhur vetëm tre propozime.  
Hedhim në votë propozimin e parë, atë të deputetit Arben Imami.  
“Republika e Shqipërisë është shtet laik.  
Shteti respekton lirinë e besimit fetar dhe krijon kushte për ushtrimin dhe mbrojtjen e tij.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Meqë s’fiton dy të tretat e votave, ky propozim bie. Propozimi i dytë është i deputetit 

Sadedin Balla:  
 “Republika e Shqipërisë është shtet laik.  
Shteti, duke respektuar e garantuar lirinë e besimit fetar, krijon kushte për ushtrimin e tij.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Edhe ky propozim bie, meqë s’fiton dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Naim 

Karriqi:  
“Shteti respekton lirinë e besimit fetar, ushtrimin dhe krijimin e institucioneve e të 

kushteve materiale për zhvillimin e veprimtarisë fetare.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Edhe ky propozim bie, meqë nuk fiton dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Bashkim 

Kopliku:  
“Republika e Shqipërisë është shtet laik.  
Shteti respekton lirinë e besimit fetar dhe ndihmon për ushtrimin e tij.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, se nuk fiton mbi dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Rexhep Uka:  
“Republika e Shqipërisë është shtet laik.  
Shteti garanton lirinë e besimit fetar dhe lejon ushtrimin e tij.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Gafur Shameti - Kam mendimin se do të ishte mirë që, kur hidhen propozimet në votë 

për miratim, të mos thuheshin emrat e deputetëve, për të shmangur çdo lloj interesi partiak 
dhe që të pranojmë atë propozim që është me i rregullt.  

Kastriot Islami - Kam përshtypjen që propozimi bëhet me gojë dhe pastaj dërgohet me 
shkrim në sekretari.  

     Rezultati: 104 vota pro.  
Edhe ky propozim nuk fiton, meqë nuk merr mbi dy të tretat e votave.  
Propozimi i deputetit Ilir Dushi:  
“Republika e Shqipërisë është shtet laik.  
Shteti respekton lirinë e besimit fetar dhe krijon kushte për ushtrimin e tij.  
Marrëdhëniet midis shtetit dhe institucioneve fetare rregullohen me ligj.”  
Kush është pro? (104 vota) Kundër? Abstenim?  
Edhe ky propozim nuk fiton, se nuk merr mbi dy të tretat e votave.  
Në fund mbetet propozimi i paraqitur me shkrim:  
“Republika e Shqipërisë është shtet laik.  
Shteti respekton lirinë e besimit fetar dhe krijon kushte për ushtrimin e tij.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Fiton ky propozim me mbi dy të tretat e votave.  
Kalojmë te neni 7.  
Spikeri - Neni 7. “Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë merr parasysh dhe u përshtatet 

normave të së drejtës ndërkombëtare.  
Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i normave juridike është i detyrueshëm për të gjitha 

organet shtetërore, partitë politike, organizatat e tjera, si dhe për nëpunësit.  
Të gjithë shtetasit janë të barabartë përpara ligjit.”  
Kastriot Islami - Ka vërejtje?  
Skënder Dika – Për paragrafin e parë kam këtë formulim: “Legjislacioni i Republikës së 

Shqipërisë njeh dhe respekton parimet e normat e së drejtës ndërkombëtare dhe ndërton 
legjislacionin e vet në përshtatje me to.”  

Namik Dokle - Për këtë nen kam për të shtuar vetëm dy fjalë në paragrafin e parë, kurse 
me të tjerat jam dakord.  

Paragrafi i parë mund të formulohet kështu:  
“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë merr parasysh dhe u përshtatet normave të së 

drejtës ndërkombëtare të njohura pergjithësisht.”  



Ylli Vejsiu - Në paragrafin e parë mendoj se shprehja “merr parasysh dhe u përshtatet” 
është evazive dhe shumë e përgjithshme. Prandaj mund të zëvendësohet dhe paragrafi 
mund të formulohet në këtë mënyrë:  

“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë hartohet në përputhje me normat e së drejtës 
ndërkombëtare.”  

Në paragrafin e dytë mendoj që fjala “nëpunësit” të zëvendësohet me fjalën “punonjësit”, 
se nëpunësit është një kategori më e ngushtë sesa punonjësit, që përmbledh edhe punëtorët, 
edhe kooperativistët, edhe fshatarët e me radhë.  

Gafur Shameti - Kam vërejtje vetëm për paragrafin e tretë. Mendoj të formulohet në këtë 
mënyrë:  

“Të gjithë individët janë të barabartë përpara ligjit.”  
Një deputet - Paragrafi i dytë mendoj të formulohet kështu: “Zbatimi i përpiktë dhe i 

njëllojtë i normave juridike është i detyrueshëm për të gjitha organet e pushtetit, ato 
shtetërore, partitë politike, organizatat e tjera, si dhe për nëpunësit.”  

Sali Berisha - Mendoj që neni 7 të formulohet në këtë mënyrë: “Legjislacioni i Republikës 
së Shqipërisë njeh dhe respekton parimet dhe normat përgjithësisht të pranuara të së drejtës 
ndërkombëtare.  

Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i normave juridike është i detyrueshëm për të gjitha 
organet shtetërore, partitë politike, organizatat e tjera, si dhe për individët.  

Të gjithë individët janë të barabartë përpara ligjit.”  
Këtu bashkohem me sugjerimin e deputetit Shameti.  
Pjetër Arbnori - Mendoj të bëhet një korrigjim ortografik në paragrafin e dytë: fjala e 

fundit të shkruhet “nëpunësit.” Nuk është pa rëndësi që të shikohet edhe ortografia në 
shkrimin e fjalëve.  

Kastriot Islami - Ju sigurojmë se do të bëhet një redaktim teknik për të gjitha nenet, që 
do ta votojmë në fund.  

Arben Imami - Zoti Kryetar,  
Propozimi që u bë këtu për normat dhe parimet përgjithësisht të njohura, më duket se 

është një propozim me vlerë dhe do të përkrahet nga të gjithë, kështu që mund të futet me 
përparësi. Megjithatë, po mbi këtë kontekst mund t’ju sugjeroj një variant:  

“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë ndërtohet (ose hartohet) në përputhje me 
parimet dhe normat përgjithësisht të njohura të së drejtës ndërkombëtare dhe me detyrimet 
që ajo (Republika) merr me traktatet ndërkombëtare.”  

Azem Hajdari - Unë i përmbahem propozimit të deputetit Namik Dokle, vetëm duke hequr 
shprehjen “merr parasysh” e duke lënë fjalën “u përshtatet” dhe kështu formulimi është i 
plotë. Ndërsa kur bëhet fjalë për individin, atë e rregullon paragrafi i fundit që thotë: “Të gjithë 
shtetasit janë të barabartë përpara ligjit.”  

Gëzim Luli - Në përgjithësi jam dakord me propozimet që paraqitën shokët e mi 
parafolës, por në paragrafin e parë desha të shtoj që “njeh e respekton normat e parimet 
përgjithësisht të pranueshme ndërkombëtare dhe ndërton një legjislacion në përputhje me të 
drejtat dhe detyrimet që rrjedhin prej tij.”  

Naim Karriqi - Formulimi im për këtë nen është ky: “Legjislacioni i Republikës së 
Shqipërisë njeh dhe pranon normat e së drejtës ndërkombëtare. 

Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i normave juridike është i detyrueshëm për të gjitha 
organet shtetërore, partitë politike, organizatat e shoqatat e ndryshme, si dhe për shtetasit.  

Të gjithë shtetasit janë të barabartë përpara ligjit.”  
Kastriot Islami - Ka propozim tjetër? Nuk ka.  
Atëherë hedhim në votim sipas rendit kronologjik propozimet e bëra.  
Propozimi i parë i deputetit Namik Dokle:  
“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë merr parasysh dhe u përshtatet normave të së 

drejtës ndërkombëtare të njohura përgjithësisht.”  
Pjesa tjetër ngelet siç është.  
Kush është pro?  
Arben Imami - Unë jam plotësisht dakord dhe do të votoj pro këtij propozimi, por nëse ka 

ndonjë sugjerim edhe për dy paragrafët e tjerë, të merren parasysh, se mund të ndodhë, siç 
ndodhi me propozimin e zotit Xhuveli te neni 5, që ishte shumë i arsyeshëm dhe nuk u mor 
dot parasysh vetëm për çështje procedure.  

Kastriot Islami - Ramë dakord që nenet do t’i miratojmë në tërësi. Në qoftë se bini 
dakord të gjejmë një kompromis ndërmjet dy propozimeve, jam dakord.  



      Ali Spahia - Do të isha i mendimit që, në qoftë se bien dakord deputeti Berisha me 
deputetin Dokle, ta formulojnë së bashku nenin dhe ta votojmë.  

Muharrem Mezini - Më duket që propozimi është me vend, qoftë për paragrafin e parë 
nga deputeti Namik Dokle, qoftë për paragrafin e dytë të bërë nga të gjithë shokët që fjala 
“nëpunësit” të zëvendësohet me fjalën “punonjësit.”  

Sali Berisha - Ju lutem! Nuk ka asnjë kontradiktë ndërmjet propozimit tim dhe atij të 
deputetit Namik Dokle. Vetëm se shprehja “njeh dhe respekton” është diçka më juridike sesa 
shprehja “merr parasysh.”  

E dyta, nuk jam dakord me termin “punonjës”, se ka edhe të papunë. Termi “individ” ka 
një spektër më të gjerë.  

Kurse në paragrafin e tretë mendoj të mbetet formulimi “shtetasit janë të barabartë 
përpara ligjit” ose “individët shtetas të Shqipërisë janë të barabartë përpara ligjit”, sepse mund 
të jetë i huaj dhe si i tillë s’është i barabartë përpara ligjit tonë. Ai s’ka të drejtë të zgjidhet. 
Këtu duhet të jemi koherentë.  

Namik Dokle - Jam dakord me redaktimet e zotit Berisha.  
Fehmi Abdiu - Shoku Kryetar,  
Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i ligjeve është një nga kërkesat e shtetit juridik. Për këtë 

jemi të interesuar të gjithë. Prandaj kam mendimin që paragrafi i dytë të mbyllet me fjalën 
“shtetasit.” Pra, të emërtohet njëlloj si në paragrafin e tretë, ku themi që “të gjithë shtetasit 
janë të barabartë përpara ligjit.”  

Kastriot Islami - Atëherë kemi një formulim të tillë: “Legjislacioni i Republikës së 
Shqipërisë njeh dhe respekton parimet dhe normat përgjithësisht të pranuara të së drejtës 
ndërkombëtare.  

Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i normave juridike është i detyrueshëm për të gjitha 
organet shtetërore, partitë politike, organizatat, si dhe për shtetasit.  

Të gjithë shtetasit janë të barabartë përpara ligjit.”  
Naim Karriqi - Në këtë formulim janë pranuar organet shtetërore, partitë politike dhe 

organizatat. Vetëm fjala “shoqatat” është hequr nga formulimi im. Ju lutem, shiheni edhe këtë 
fjalë!  

Ismail Lleshi - Mua më duket se paragrafi i parë i këtij neni në formulimin e propozuar 
është më i goditur. Aty thuhet që “merr parasysh dhe u përshtatet normave të së drejtës 
ndërkombtare.” Domethënë detyrimi ynë si Kuvend në çdo rast të legjislacionit është që me të 
vërtetë ta kemi në konsideratë. Dhe derisa e fiksojmë këtë si një normë kushtetuese, do ta 
mbajmë parasysh në çdo hap legjislativ.  

Në paragrafin e dytë mundet të merret parasysh edhe sugjerimi që kanë shokët deputetë, 
që në vend të fjalës “nëpunës” të vihet fjala “shtetas.” Veçse këtu bëhet fjalë për detyrimin që 
kanë organizma të caktuar dhe punonjësit e tyre. Kurse detyrimi që do të kenë shtetasit ndaj 
ligjit, për respektimin dhe zbatimin e tij, do të jetë në atë pjesë që bën fjalë për liritë dhe të 
drejtat. Por nuk ka ndonjë gjë të keqe që të jetë edhe këtu.  

Bashkohem me sugjerimin, që paragrafi i tretë të mbetet kështu siç është.  
Një deputet - Jam plotësisht dakord me vërejtjet e deputetit Ismail Lleshi. Këtu është fjala për 

detyrimet që kanë organet shtetërore për zbatimin e legjislacionit. Pra, duhet thënë “nëpunësit”, se ata e zbatojnë 
legjislacionin. Nuk është fjala për të drejtat e shtetasve, por për detyrat që kanë nëpunësit e shtetit.  

Sali Berisha - Më falni, po detyrohem të replikoj. E para, një marrëveshje që ke 
nënshkruar, je i detyruar ta respektosh dhe jo ta marrësh parasysh. Ajo ka akte, nene, të cilat 
do t’i respektosh. Ta marrësh parasysh është gjë tjetër.  

E dyta, mund të themi që shtetasit janë të barabartë para ligjit. Ata janë të detyruar të 
zbatojnë ligjin. Kështu që unë nuk jam dakord të kufizohet me fjalën “nëpunës” apo 
“punonjës.” Prandaj, ju lutem, hidheni në votë propozimin që deshët të votonit!  

Shane Korbeci m - Duhet të jemi të saktë. Në qoftë se themi “shtetas”, unë, ta zëmë, jam 
anëtar i një ndërmarrjeje të përbashkët dhe në këtë rast nuk jam shtetasi juaj. Prandaj 
mendoj se duhet të qëndrojë fjala “nëpunës.”  

Fehmi Abdiu - Zoti Kryetar,  
Po vazhdojmë ta përsëritim këtë problem. Ideja në kuptimin juridik mendoj se është e 

drejtë. Është detyrimi i të gjitha organeve, i të gjitha partive, i të gjitha organizatave të tjera 
dhe i punonjësve ose i nëpunësve, ta quajmë si të doni, një nga kërkesat themelore të shtetit 
juridik. Kjo kërkesë është e veçuar nga një detyrim tjetër që kanë shtetasit në vetvete, për të 
respektuar dhe zbatuar ligjin, detyrim ky që gjen pasqyrim te të drejtat dhe detyrat e 
shtetasve. Por, në qoftë se shumica është e mendimit që këto dy detyrime, si të organeve 
shtetërore, të organizatave, të partive, të punonjësve dhe të shtetasve të shkrihen në një, 



mund të bëhej ajo që thamë, që të emërtohen “shtetas.” Po nuk ka asgjë të keqe që të mbetet 
siç është dhe te ligji që do të kemi për shtetasit do të gjejë pasqyrim po ky detyrim i tyre për të 
zbatuar ligjet e shtetit.  

Shane Korbeci - Më falni të bëj një shpjegim, duke iu referuar gjendjes aktuale. Ne sot 
në Shqipëri kemi ndërmarrje të përbashkëta dhe ka përfaqësues të firmave të huaja që 
marrin vizën, po nuk janë shtetas. Prandaj mund të lëmë fjalën “shtetas.”  

Bashkim Kopliku - Jam dakord me vërejtjen e shokut Shane, duke e plotësuar me 
argumentin që, në qoftë se ne për një moment fjalën “nëpunës” apo “shtetas” e 
zëvendësojmë me fjalën “individ”, kemi thënë një koncept më të gjerë, sepse tek individi futet 
ndaç shoferi, ndaç nëpunësi, ndaç biznesmeni, pra të gjithë, dhe nuk na prish punë, aq me 
tepër që jemi përpara një pakete ligjesh që duhet të hapë horizont, të mos kufizojë. Nuk ka 
asgjë të keqe që fjalët “nëpunës” dhe “shtetas” të kthehen në fjalën “individ”, se çdo shtetas 
apo nëpunës është individ.  

Meqë e mora fjalën, do të doja ta lexoja edhe një herë formulimin tim për paragrafin e 
parë:  

“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë merr parasysh, u përshtatet dhe respekton 
normat e së drejtës ndërkombëtare të njohura përgjithësisht.”  

Falemnderit!  
Shane Korbeci - Individ është edhe anëtari i ndërmarrjes së përbashkët, por ai është i 

huaj, pra nuk është nëpunës.  
Xhemal Dauti - Po bëjmë lojë fjalësh, shoku Kryetar. Kemi vendosur ta quajmë këtë ligj 

“dispozita kryesore kushtetuese”, jo paketë. Të mos bëjmë lojë fjalësh.  
Kastriot Islami - Mos u shqetësoni për këtë, se nuk e kemi vendosur akoma si do ta 

quajmë.  
Sadedin Balla - Për mendimin tim më i përshtatshëm është përkufizimi që tha profesor Ylli 

Vejsiu dhe mendoj se në paragrafin e parë kishte nevojë të theksohej se legjislacioni i Republikës së Shqipërisë 
hartohet në përshtatje me normat e së drejtës ndërkombëtare. Kjo paraqitje më duket më komode.  

Ilir Dushi - Mendoj se duhet të mbajmë parasysh edhe ngjyrat tona kombëtare dhe të 
respektojmë edhe shtetin tonë që po ngremë, unë propozoj këtë formulim:  

“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë njeh dhe respekton normat e së drejtës 
ndërkombëtare të njohura përgjithësisht.  

Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i normave juridike është i detyrueshëm për të gjitha 
organet shtetërore, partitë politike, organizatat e tjera, si dhe për nëpunësit.”  

Paragrafi i fundit të mbetet siç është.  
Shokët duhet ta kuptojnë se ky nen ka të bëjë vetëm me administratën shtetërore, i vë 

asaj një detyrim ligjor; nuk është një normë në përgjithësi, por e specifikuar vetëm për 
nëpunësit e administratës shtetërore.  

Panajot Barka - Meqë bëhet fjalë për problemet administrative, mendoj se duhet të 
shtohet që normat juridike janë të detyrueshme edhe për personat juridik. Këtu hyjnë edhe 
administratat e ndërmarrjeve, sido që të jenë këto, të përbashkëta, të veçanta, të huaja. Pra, mendoj që pas 
fjalëve “organizatat e tjera” të shtohet shprehja “për personat juridik, si dhe për shtetasit.”  

Një deputet - Bashkohem me mendimin e parafolësit për të zëvendësuar fjalën 
“nëpunës” me fjalët “personat juridikë dhe fizikë” ku do të përfshiheshin të gjithë kategoritë në 
vendin tonë.  

Kastriot Islami - Ka një nen të formuluar në këtë formë, pa u hequr të drejtën të gjitha 
propozimeve që janë bërë:  

“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë njeh dhe respekton parimet dhe normat 
përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare. (Varianti tjetër është “merr parasysh 
dhe u përshtatet).  

Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i normave juridike është i detyrueshëm për të gjitha 
organet shtetërore, partitë politike, organizatat e tjera, si dhe për personat juridikë e fizikë.  

Të gjithë shtetasit janë të barabartë përpara ligjit.”  
Një deputet - Po the “personat juridikë”, ke përsëritur ato që the përpara. Mund të thuhet 

“dhe për çdo person juridik tjetër.”  
Lufter Xhuveli - Kam mendimin që Kryesia të respektojë radhën e paraqitjes së 

propozimeve.  
Së dyti, mendoj se nuk është e dobishme që Kryesia të merret me riformulime. Në rast se 

deputetë të veçante kanë mendimin të bien dakord me propozimet e njëri-tjetrit, t’i bëjnë vetë 
ata, t’i dërgojnë në sekretari dhe të mos na pengohet puna.  

Kastriot Islami - Dakord. Keni të drejtë.  



Rushen Golemi - Zoti Kryetar,  
Ju kam dërguar një formulim për nenin 7 dhe do t’ju lutesha që t’ua lexonit zotërinjve 

deputetë, me një ndryshim (bashkohem me mendimin e një parafolësi) që në vend të fjalës 
“individ”, në paragrafin e dytë, të vihen fjalët “persona juridikë dhe fizikë.”  

Kastriot Islami - Po i hedh në votë propozimet me radhë. Propozimi i parë është i 
deputetit Namik Dokle.  

Lufter Xhuveli - Deputeti Dokle ra dakord që propozimi i tij të bashkohet me propozimin e 
zotit Berisha.  

Namik Dokle - Pas propozimit që kam bërë, unë kam thënë se jam dakord me redaktimet 
e zotit Berisha. Pra, jam dakord me redaktimet, jo me ndryshimet.  

Kastriot Islami - Propozimet e juaja janë kontradiktore, prandaj detyrohem të zbatoj 
procedurën sipas rregullave. Do të hedh në votë të gjitha propozimet sipas renditjes 
kronologjike.  

Gëzim Luli - Kisha një propozim.  
Meqenëse deputetët bënë shumë propozime, të lexohen dhe deputetët të zgjedhin ato që 

janë më të përshtatshme.  
Arben Imami - Qëllimi është që këtë punë ta bëjmë sa më mirë. Unë do të propozoja që 

meqë parimisht të dy propozuesit kanë rënë dakord, jashtë seancës të hartohet formulimi 
përfundimtar, të shihet nga një grup dhe, kur të bëjmë diskutimin tërësor, ta miratojmë. 
Kështu merr fund ky problem. Se, siç po veprojmë, nuk po arrijmë dot të koordinojmë të dy 
propozimet. Me votimin që kërkoni të bëni ju për çdo propozim veç e veç, përjashtohet secili 
prej tyre.  

Sali Berisha - Me Namikun ramë dakord dhe unë nuk po shoh ndonjë ndryshim 
substancial, ndryshimet ishin thjesht çështje redaktoriale, në koncept ishin një. Prandaj 
mendoj që të dy propozimet të paraqiten si të përbashkëta.  

Kastriot Islami - Atëherë hedh në votë propozimin e përbashkët, meqë deputetët Dokle 
dhe Berisha janë dakord të bëhet një formulim i përbashkët. Po lexoj formulimin:  

“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë merr parasysh dhe u përshtatet normave të së 
drejtës ndërkombëtare të njohura përgjithësisht.  

Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i normave juridike është i detyrueshëm për të gjitha 
organet shtetërore, partitë politike, organizatat e tjera, si dhe për individët.  

Të gjithë individët, shtetas të Republikës, janë të barabartë përpara ligjit.”  
Sali Berisha - Unë propozova shprehjen “njeh dhe respekton normat përgjithësisht të 

pranuara të së drejtës ndërkombëtare” dhe më duket se deputeti Dokle me këtë ra dakord, në 
qoftë se nuk gabohem. 

Kastriot Islami - Deputeti Dokle, jeni dakord me këtë formulim?  
Namik Dokle - Çfarë kuptohet me fjalën “njeh”?  
Sali Berisha - Në radhë të parë është kushti i njohjes, pastaj i respektimit të atyre 

normave përgjithësisht të pranuara, sepse je nënshkruesi i tyre.  
Namik Dokle - Në qoftë se është fjala që janë të pranuara nga shteti ynë, natyrisht që 

fjalët “njeh”, “respekton”, “merr parasysh” nuk kanë ndonjë ndryshim. Por, në qoftë se është 
fjala për norma që s’kanë të bëjnë me ne...  

Sali Berisha - Shprehja “përgjithësisht të pranuara” nënkupton që janë të pranuara edhe 
nga ne.  

Kastriot Islami - Këtu problemi është që shprehja “merr parasysh dhe u përshtatet” të 
zëvendësohet apo jo me shprehjen “njeh dhe respekton.”  

Jeni dakord me këtë zëvendësim, zoti Dokle?  
Namik Dokle - Atëherë, meqë po i ngatërrojmë shumë deputetët, fillo e hidhi në votim 

propozimet sipas radhës.  
Neritan Ceka - Në qoftë se deputetët kanë bërë vërejtje për çdo paragraf, pranimi në 

total i një propozimi do të eleminonte shumë vërejtje me vlerë. Prandaj mendoj që votimi të 
bëhet për çdo paragraf. Ndryshe do të djegim propozime me vlerë, siç ishte ai për të shtuar 
fjalët “persona juridikë dhe fizikë.”  

Çun Jonuzi - Në këtë rast unë do të propozoja që të bashkoheshin të katër këto atribute, 
duke qëndruar njëra pranë tjetrës e duke plotësuar shoqja-shoqen, domethënë “njeh, 
respekton, merr parasysh dhe u përshtatet”, dhe kështu zgjidhet ky problem.  

Një deputet - Në fakt janë tri vërejtje. Vërejtja e parë është për të qëndruar shprehja “njeh 
dhe respekton” ose “merr parasysh.” Vërejtja e dytë është për të shtuar shprehjen “norma 
përgjithësisht të njohura.” Vërejtja e tretë është për të lënë fjalën “nëpunës” ose “individ” ose 



“persona juridikë e fizikë.” Propozoj t’i votojmë me radhë këto tri vërejtje, pra të bëjmë tri 
votime.  

Kastriot Islami - Kush është dakord që këtë nen ta votojmë pjesë-pjesë?  
Ismail Lleshi - Mundet që në paragrafin e parë të bëhet ndonjë korrigjim apo redaktim, 

me idenë e konvergimit të propozimeve të deputetëve Dokle dhe Berisha, dhe të jetë ky 
formulim:  

“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë njeh dhe merr parasysh normat e së drejtës 
ndërkombëtare të njohura përgjithësisht”  

Ali Spahia - “Merr parasysh” dhe “respekton” janë dy koncepte aspak të afërta. Mund ta 
marr parasysh një e ligj ose një nen dhe megjithatë mund ta hedh poshtë. “Respektoj” është 
një koncept krejt tjetër. Prandaj të jemi të saktë.  

Gafur Shameti - Të mos nisemi nga fakti se kush e bëri propozimin dhe t’i mbetet besnik 
atij. E mira është që nga të gjitha propozimet të shkëputim ato që janë të përshtatshme për 
ligjin. Në fund të fundit ne nuk vendosim poshtë ligjit emrin e atij që e përpilon, por miratojmë 
një ligj që do të qëndrojë. Unë do të kisha këtë mendim për formulimin:  

“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë njeh dhe respekton normat përgjithësisht të 
pranueshme të së drejtës ndërkombëtare.Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i normave juridike 
është i detyrueshëm për të gjitha organet shtetërore, partitë politike, organizatat e tjera, si dhe 
për personat fizikë e juridikë.  

Të gjithë personat fizikë e juridikë janë të barabartë përpara ligjit.”  
Fatos Nano - Dëshiroj t’ju jap një formulim, me angazhimin për të konverguar të gjitha 

propozimet që u dhanë, në qoftë se ju duket i arrirë, duke pasur parasysh shqetësimin e të 
gjithë kolegëve që çdo term të shprehë një shkallë angazhimi të caktuar ndaj legjislacionit 
dhe të drejtës ndërkombëtare. Do të sugjeroja këtë formulim:  

“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë merr parasysh, njeh dhe respekton parimet dhe 
normat përgjithësisht të pranuara të së drejtë ndër-kombëtare.  

Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i normave juridike është i detyrueshëm për të gjitha 
organet shtetërore, partitë politike, organizatat e tjera, si dhe për personat juridikë e fizikë.  

Të gjithë shtetasit janë të barabartë përpara ligjit.”  
Kastriot Islami - Kush është dakord me këtë propozim?  
Genc Ruli - Jam plotësisht dakord me formulimin që u dha për paragrafin e parë. Ndërsa 

për paragrafin e dytë do të thosha që të jemi më të kujdesshëm dhe të kuptojmë intensionin e 
këtij paragrafi. Ky paragraf do t’i japë garancinë qytetarit shqipëtar që të drejtat e tij nuk do të 
shkelen nga nëpunësit, në radhë të parë, që janë hallka që realizon në fund të fundit çdo ligj. 
Prandaj po të thonim që zbatimi i normave juridike është i detyrueshëm për të gjithë individët 
apo personat fizikë e juridikë, nuk do të dilnim te qëllimi i vërtetë. Nëpunësi duhet t’i zbatojë 
mirë dhe në mënyrë të njëjtë të gjitha normat dhe ligjet që nxjerr ky Kuvend, ashtu si dhe të 
gjitha organet shtetërore, të gjitha partitë dhe organizatat e tjera, për të mbrojtur të drejtat e 
individit.  

Fehmi Abdiu - Në vijim të mendimit që shfaqi parafolësi, kjo është sa kërkesë e shtetit 
juridik, aq edhe një garanci për shtetasit. Kjo dispozitë u siguron të gjithë shtetasve tanë, 
individëve, një garanci të madhe, u vë detyrë organeve shtetërore, partive, organizatave, 
nëpunësve që të mos u shkelë të drejtat. Konkretisht medoj që paragrafi i dytë të mbetet si 
është, domethënë me fjalën “nëpunësit.”  

Shane Korbeci - Unë jam dakord me sugjerimin e zotit Genc Ruli për të hequr fjalët 
“personat fizikë e juridikë” dhe për të mbetur vetëm fjala “nëpunësit.”  

Fatos Nano - Shoku Kryetar,  
Unë vlerësoj shtesën që bëri deputeti Ruli. Do ta konsideroja shtesë, sepse legjislacionit 

tonë duhet t’i binden edhe pronarët e huaj dhe vendas, të cilët janë persona juridikë. Prandaj 
medoj që fundi i paragrafit të dytë të shprehet në këtë mënyrë: “si dhe për nëpunësit dhe 
personat e tjerë juridikë e fizikë.”  

Shane Korbeci - Personi i huaj nuk i nënshtrohet në Shqipëri ligjeve që nxjerrim ne.  
Fatos Nano - Në Shqipëri ai do të jetë i detyruar të zbatojë ligjet e shtetit shqiptar.  
Halil Hasko - Unë jam i mendimit se formulimi i paragrafit të parë është i diskutueshëm. 

Ne Kushtetutën e bëjmë për një kohë të gjatë. Që të pohojmë sot si Kuvend Popullor që do të 
njohim e do të respektojmë edhe ato që do të dalin me vonë, më duket se i lidhim duart 
vetvetes, sepse do të dalin edhe ligje të tjera të të drejtës ndërkombëtare që s’i kemi në 
Kushtetutën që do të jetë në fuqi. Prandaj mendoj të lihet “merr parasysh dhe i përshtat për 
kushtet e vendit tonë.”  



Ali Spahia - Është fjala për norma e parime përgjithësisht të pranueshme për sot, për 
nesër e kështu me radhë.  

Azem Hajdari - Kemi propozimin e zotit Nano, që ra në marrëveshje me zotin Ruli. Ta 
hedhim në votë dhe të mos humbim kohën kot.  

Fatos Nano - Më lejoni ta lexoj edhe një herë formulimin:  
“Legjislacioni i Republikës së Shqipërisë merr parasysh, njeh dhe respekton parimet dhe 

normat përgjithësisht të pranuara të të drejtës ndërkombëtare.  
Zbatimi i përpiktë dhe i njëllojtë i normave juridike është i detyrueshëm për të gjitha 

organet shtetërore, partitë politike, organizatat e tjera, për nëpunësit, si dhe për personat e 
tjerë juridikë e fizikë.  

Të gjithë shtetasit janë të barabartë përpara ligjit.”  
Kastriot Islami - Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet me mbi dy të tretën e 

votave.  
Neni 8.  
Spikeri - Neni 8. “Republika e Shqipërisë në marrëdhëniet e jashtme mbron pavarësinë 

dhe interesat kombëtarë, ndjek politikën e bashkëpunimit, të paqes e të sigurimit 
ndërkombëtar.”  

Pjetër Arbnori - Unë them që në nenin 8 të shtohen fjalët “ndjek politikën e fqinjësisë së 
mirë.”  

      Arben Imami - Unë nuk jam i mendimit që të bëhet kjo shtesë, sepse mendoj që 
shteti i ardhshëm shqiptar duhet të ketë një politikë të jashtme unike.  

Agron Dibra - Edhe unë mendoj që të shtohen fjalët “ndjek politikën e fqinjësisë së mirë.”  
Azem Hajdari - Propozoj të bëhet kjo shtesë:  
.”.. dhe është i interesuar të bashkëpunojë me të gjitha organizatat e njohura demokratike 

paqësore dhe të aderojë në to.”  
Sadedin Balla - Mendoj se do të dilte më bukur po të formulohej kështu:  
“Republika e Shqipërisë në marrëdhëniet me jashtë mbron pavarësinë dhe interesat 

kombëtarë, ndjek politikën e bashkëpunimit, të paqes e të sigurimit ndërkombëtar.”  
Namik Dokle - Edhe unë jam dakord me propozimin e deputetëve Arbnori dhe Dibra për 

të shtuar idenë e fqinjësisë së mirë. Ne nuk mund ta harrojmë këtë fakt. Çfarëdolloj politike që 
të ndjekim, në radhë të parë do të kemi politikën e fqinjësisë së mirë. Prandaj jam i mendimit 
që ta hedhim në votë këtë propozim.  

Ali Spahia - Jam i mendimit që të shtohet edhe kjo fjali: “Republika e Shqipërisë mbron të 
drejtat e pakicave tona kombëtare, kudo që ndodhen.”  

Xhevahir Tahiraj - Në çështjen e fundit të këtij formulimi të merrnim konsideracionin që i 
shprehu zoti Peres De Kuelar shokut Ramiz Alia, që politika juaj të përputhet me parimet e 
Kombeve të Bashkuara për çështjen e paqes, të sigurimit dhe të solidaritetit ndërkombëtar.  

Agustin Shqalësi - Te propozimi im kam parasysh që të shprehet ideja se Republika e 
Shqipërisë mbron interesat e të gjithë popullsisë shqiptare, kudo që është, dhe të mos 
përdorim termin “pakicë kombëtare”, sepse popullsia e Kosovës, për shëmbull, nuk është 
pakicë kombëtare, por pjesë e kombit shqiptar etj.  

Sali Berisha - Në plotësim të propozimeve të bëra do të thosha se “Republika e 
Shqipërisë në marrëdhëniet e jashtme mbron pavarësinë dhe interesat kombëtarë, të drejtat 
e ligjshme të shqiptarëve kudo që janë.” 

Ali Spahia - Zoti Kryetar, e tërheq propozimin tim.  
Ilir Dushi - Mendoj që të theksohet se Republika e Shqipërisë kujdeset për njohjen dhe 

respektimin e të drejtave kombëtare e demokratike të popullsisë shqiptare që jeton jashtë 
kufijve të Republikës së Shqipërisë.  

Ismail Lleshi - Bashkohem me propozimin që në nenin 8 të shtohet çështja e 
marrëdhënieve me fqinjët dhe konkretisht me idenë e fqinjësisë së mirë.  

Gjithashtu, bashkohem me sugjerimin që në fushën e politikës së jashtme të përcaktohet 
kujdesi për popullsinë shqiptare jashtë kufijve shtetërorë. Për këtë pikë ndoshta mund të 
shprehet si paragraf i dytë ky formulim: “Republika e Shqipërisë kujdeset për njohjen dhe 
respektimin e të drejtave kombëtare e demokratike të popullsisë shqiptare që jeton jashtë 
kufijve shtetërorë të saj.”  

Arben Imami - Zoti Kryetar,  
Në qëllimin e politikës së jashtme të shtetit shqiptar ne vëmë interesat kombëtarë. S’ka 

arsye që ky intension në politikën e jashtme të Shqipërisë, pra interesat kombëtarë, të 
kufizohet nga një diçka tjetër, që mund të jetë fqinjësia e mirë ose fjala vjen lidhjet me 
Europën Perëndimore apo me Amerikën Jugore. Intensioni i vetëm i politikës shqiptare është 



interesi kombëtar. Nuk ka pse të kufizohet ky qëllim në politikën e jashtme me fqinjësinë e 
mirë. Kjo nuk do të thotë se jemi kundër fqinjësisë së mirë, por jo për ta futur në parimin më 
themelor të politikës së jashtme të shtetit shqiptar.  

Nuk i heq të drejtën askujt për të bërë propozime, por duhet të kemi parasysh që të 
shpjegojmë pse e bëjmë këtë propozim dhe, në qoftë se do të bëjmë diskutim, të japim edhe 
kundërargument. Mundet që kundërargumenti të jetë më i dobët. Faji është i atij që 
kundërargumenton pastaj.  

Falemnderit!  
Naim Karriqi - Nuk jam dakord me relacionin që bën deputeti Arben Imami, pasi 

specifikimi i politikës për fqinjësinë e mirë është një normë ndërkombëtare.  
Kastriot Islami - Ka propozime të tjera? Nuk ka.  
Hedhim në votë propozimet sipas radhës kronologjike. Propozimi i parë është i deputetit 

Balla (Lexohet i gjithë propozimi).  
Neritan Ceka - Po i kthehem edhe një herë propozimit që bëra më parë. Në qoftë se e 

votojmë formulimin e nenit në total, do të djegim propozime me vlerë për paragrafë të 
veçantë. Prandaj sugjeroj që votimi të bëhet me paragrafë.  

Ahmet Kamberi - Shoku Kryetar, ju lutem shtoni edhe propozimin tim:  
“Republika e Shqipërisë në marrëdhëniet e jashtme mbron pavarësinë dhe interesat 

kombëtarë, ndjek politikën e bashkëpunimit, të fqinjësisë së mirë, të paqes e të sigurimit 
ndërkombëtar. Ajo kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të ligjshme të shqiptarëve kudo që 
janë.”  

Xhemal Gazidede - Unë do të isha me mendimin që u shfaq këtu, për të shtuar idenë e 
fqinjësisë së mirë dhe me propozimin e deputetit Ismail Lleshi për të shtuar një paragraf me 
këtë formulim: “Republika e Shqipërisë kujdeset për njohjen dhe respektimin e të drejtave 
kombëtare e demokratike të popullsisë shqiptare që jeton jashtë kufijve të Republikës së 
Shqipërisë.”  

Azem Hajdari - Unë e tërheq propozimin tim dhe u bëj thirrje deputetëve të reflektojnë 
për propozimin më të mirë dhe të mos qëndrojnë kokëfortë në propozimin e vet. Propozimi i 
fundit ishte më i mirë.  

Një deputet - Zoti Kryetar,  
Unë jam i mendimit se çështja e popullsisë sonë që jeton jashtë kufijve të atdheut është 

një çështje me rëndësi themelore për çdo qeveri tonën, për çdo parti politike e për çdo individ. 
Prandaj jam dakord me propozimin e deputetit parafolës.  

Një deputet - Të gjithë jemi dakord me atë propozim, prandaj të hidhet në votë.  
Kastriot Islami - Hedhim në votë formulimin e propozuar nga deputeti Ahmet Kamberi:  
“Republika e Shqipërisë në marrëdhëniet me jashtë mbron pavarësinë dhe interesat 

kombëtare, ndjek politikën e bashkëpunimit e të fqinjësisë së mirë, të paqes e të sigurimit 
ndërkombëtar.  

Ajo kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të ligjshme të shqiptarëve kudo që janë.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  

Punimet rifillojnë në orën 1700.  
 
E premte, séance e pasdites, date 26.4.1991 

 
Kastriot Islami - Meqenëse shumica e deputetëve është e pranishme  në sallë, rifillojmë 

punimet.  
Anastas Pone - Duke pasur parasysh shqetësimin tuaj, shoku Kryetar, që e keni 

shprehur disa herë, të vetë Kuvendit Popullor dhe të të gjithë popullit, që duhet t’u hapim 
rrugë zhbllokimit dhe zgjedhjes së organeve udhëheqëse, të Presidentit dhe të Qeverisë, si 
dhe duke pasur parasysh që kemi dhjetë ditë që populli pret kur të vijë darka që të dëgjojë e 
të shikojë në televizor se çdo të vendosim ne, unë kam një mendim shoqëror për të gjithë 
kolegët deputetë.  

Së pari, u paraqit një Projektkushtetutë, e cila nga pjesa më e madhe e deputetëve të 
Partisë Demokratike nuk u miratua për arsyet që paraqitën ata dhe mbi këtë bazë të tërë 
vendosëm të paraqitim një paketë ligjesh apo disa dispozita ligjore, apo nuk e di se çfarë, 
pasi shtatë emra janë përmendur deri tani dhe nuk e dimë ç’emër do të marrë përfundimisht.  

Së dyti, edhe për këto dispozita që po shqyrtojmë sot, po bëjmë diskutime të gjata, kur 
nuk janë as Kushtetutë, as Projektkushtetutë, por janë pikërisht për atë shqetësim që 
teorikisht e shprehëm të tërë.  



U propozoj tërë shokëve me dashamirësi, që diskutimet të bëhen koncize dhe 
mundësisht të mbarojmë që sonte me këto dispozita e nesër t’i hapim rrugë atij shqetësimi që 
e shprehëm bashkërisht të tërë.  

Ismail Lleshi - Do t’ju lutesha juve si Kryesi, do t’u merrja leje të gjithë të nderuarve 
deputetë që mua së bashku me deputetin Imami, që u konsultuam me njëri-tjetrin, të na 
krijoni mundësinë të kthehemi edhe një herë te neni 8, në qoftë se do ta gjykoni të 
nevojshme.  

Sali Berisha - Meqenëse mangësia në këtë nen na duket serioze, unë e mbështes 
propozimin e deputetit Ismail Lleshi, që të reflektojmë edhe një herë për formulimin e tij. Të 
na falin Kryesia dhe deputetët, por është me interes që ajo mangësi të mos kapërcehet, 
meqë është kapur.  

Kastriot Islami - Ka një mendim të përbashkët?  
Arben Imami - Po. Nxitimi i drekës na kushtoi që nuk u përqendruam në një problem të 

rëndësishëm, i cili ju ka ardhur në formë propozimi, zoti Kryetar.  
Kastriot Islami - Kush është dakord që të rimarrim në shqyrtim nenin 8?  
Ismail Lleshi - Pata bërë një propozim që në nenin 8 të dalë si paragraf i dytë formulimi 

që vijon:  
“Republika e Shqipërisë kujdeset për njohjen dhe respektimin e të drejtave kombëtare e 

demokratike të popullsisë shqiptare e të shqiptarëve të veçantë që jetojnë jashtë kufijve 
shtetërorë të Republikës.”  

Unë mendoj që është në interesin tonë të përcaktojmë një pozicion të tillë siç propozohet.  
Azem Hajdari - Të na e shpjegojë pak zoti Lleshi pse duhet t’i rikthehemi edhe një herë 

këtij neni.  
Bardhyl Baltëza - Zoti Kryetar, kam një propozim të përgjithshëm.  
      Në përgjithësi shikohet që të gjithë deputetët kanë tendencë të krijojnë ligje dhe këtë 

paketë ligjesh ta bëjnë sa më të përshtatshme për funksionimin e shtetit tonë ligjor. Natyrisht, 
qëllimi i të gjithëve është shumë i mirë dhe s’ka si të jetë ndryshe. Megjithatë, vërej një gjë që 
e ka penguar seancën e paradites dhe shpeshherë ka shtyrë kohën, aq të nevojshme për të 
miratuar sa më parë këtë paketë ligjesh.  

Kam një mendim, si rrugë të përshtatshme në gjithë ecurinë e miratimit të këtyre 
dispozitave. Dje kemi punuar mjaft mirë, duke ardhur për të gjitha ligjet në një emërues të 
përbashkët. Me një fjalë e quajtëm “konsensus”, por unë do ta quaja një marrëveshje. Dhe do 
t’i ftoja të gjithë deputetët, edhe juve si Kryesi, që t’i mëshojmë këtij konsensusi, kësaj 
marrëveshjeje.  

Të gjitha vërejtjet që kanë bërë shokët paradite kanë qenë me qëllimin e mirë për të 
rregulluar ligjet, që të bëhen të përshtatshme, sa më të kuptueshme dhe sa më të sakta. Dhe 
unë mendoj se në këtë drejtim duhet te ecim. Gjykoj se sistemi i vazhdueshëm i votës për 
çdo fjalë, për çdo gjë na ka humbur shumë kohë. Natyrisht, nuk përjashtohet që për nene të 
veçanta do të ketë edhe votime, por unë do t’u bëj thirrje të gjithë kolegëve të ecim në rrugën 
e konsensusit dhe të marrëveshjes. Ma merr mendja që edhe populli e pret këtë prej nesh.  

Kastriot Islami - Ju lutem, më lejoni të rilexoj formulimin e deputetit Lleshi.  
Ismet Ferizaj - Para se ta rilexoni atë, kisha një propozim pikërisht për zotin Ismail Lleshi. 

Në qoftë se ka mundësi, formulimit të tij t’i shtojë edhe fjalët: “Në trojet e veta”, duke pasur 
parasysh shqiptarët që jetojnë në Kosovë. Është një term që shteti shqiptar e ka përdorur 
vazhdimisht, është saktësuar në të gjitha instancat tona politike, qoftë si shtet, qoftë si parti 
etj., i njohur edhe në arenën ndërkombëtare.  

Kastriot Islamim - Atëherë rilexoj propozimin e deputetit Lleshi, në mirëkuptim me 
deputetin Imami.  

Nuk e di a do të ishit dakord me shtesën që bëri deputeti Ferizaj.  
Rilexoj nenin 8 të përmirësuar:  
“Republika e Shqipërisë në marrëdhëniet me jashtë mbron pavarësinë dhe interesat 

kombëtarë, ndjek politikën e bashkëpunimit e të fqinjësisë së mirë, të paqes e të sigurimit 
ndërkombëtar. Republika e Shqipërisë kujdeset për njohjen dhe respektimin e të drejtave 
kombëtare e demokratike të popullsisë shqiptare e të shtetasve shqiptarë të veçantë që 
jetojnë jashtë kufijve shtetërorë të Republikës.”  

Azem Hajdari - Mendoj që shprehja “e të shtetasve shqiptarë të veçantë që jetojnë jashtë 
kufijve shtetërorë të Republikës” të zëvendësohet me shprehjen “e të qytetarëve të tjerë 
shqiptarë që ndodhen jashtë Republikës.” Fjala “qytetarëve” mund të bëhet edhe “individëve.”  

Arben Imami - Do të ishte më e drejtë të thuhej “shqiptarëve”, që të jetë gjithëpërfshirëse.  



Kastriot Islami - Atëherë paragrafi i dytë merr këtë formulim: “Republika e Shqipërisë 
kujdeset për njohjen dhe respektimin e të drejtave kombëtare e demokratike të popullsisë 
shqiptare e të shqiptarëve të veçantë që jetojnë jashtë kufijve shtetërorë të Republikës.”  

Kush është pro?  
Azem Hajdari - Mendoj që shprehja “e të shqiptarëve të veçantë” të zëvendësohet me 

shprehjen “e të gjithë shqiptarëve të tjerë” ose me shprehjen “e të gjithë shqiptarëve”, pa 
fjalën “të veçantë”, se kë kemi parasysh me fjalën “të veçantë”?  

Kastriot Islami - Ju Iutem, redaktime të këtij lloji t’ua lëmë t’i bëjnë juristët, para se të 
bëhet miratimi në tërësi.  

Vehap Daku - Unë kam një vërejtje për Kryesinë.  
Nga ana proceduriale më duket se ajo nuk po vepron mirë, për arsye se nga punimet e 

ditës së sotme mund të na kujtohet ndonjë gjë nesër që duhet shtuar e duhet plotësuar. 
Pavarësisht se e thotë njëri apo tjetri, atij neni që votojmë e miratojmë njëherë nuk duhet t’i 
kthehemi përsëri. Nga ana tjetër, nga diskutimet që bëhen në grupet parlamentare, Kryesia 
duhet t’i sistemojë, të nxjerrë racionalen dhe të vendosë. Prandaj ju kemi vënë në Kryesi, që 
të na drejtoni ju ne dhe jo ne ju.  

Kastriot Islami - Keni plotësisht të drejtë, por në këtë rast unë do ta shkarkoja 
përgjegjësinë te kryetarët e grupeve parlamentare.  

Ismail Lleshi - Është e drejtë. E pranojmë.  
Kastriot Islami - Ky rast nuk do të përsëritet më. Ta kenë parasysh edhe kryetarët e 

grupeve parlamentare.  
Kush është pro me riformulimin e nenit 8, duke hequr fjalën “të veçantë”?  
Abdi Baleta - Mos e votoni me kaq nxitim, se ka një problern që do të na dalë përsëri. Të 

mos harrojmë se termat “qytetarë” dhe “shtetas” nuk kanë të njëjtin kuptim juridik. Po të flasim 
për të marrë në mbrojtje shqiptarët që janë jashtë, duhet të dijmë nëse janë apo s’janë 
shtetas shqiptarë, sepse jo të gjithë shqiptarët që janë jashtë, janë shtetas shqiptarë. Prandaj 
sugjeroj që të presim edhe pak për këtë formulim, të bëhet një konsultim i vogël, të rrihen 
mendimet, sepse më vonë do të dalin probleme të karakterit të të drejtës së brendshme dhe 
asaj ndërkombëtare.  

Kastriot Islami - Më duket se nuk u nxituam, sepse paradite diskutuam për këtë nen, 
bëmë një gabim procedurial që e rimorëm në shqyrtim...  

Abdi Baleta - Nuk e kam fjalën aty, por te saktësimi.  
Kastriot Islami - Për çështjen e saktësimit, në qoftë se ka ndonjë gabim nga pikëpamja 

juridike, materialin do ta shikojnë juristët dhe para së të bëjmë miratimin e tij në tërësi, do t’ju 
themi që është bërë ky redaktim teknik juridik.  

Kush është kundër? Abstenim?  
Ky nen miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Neni 9.  
Spikeri - Neni 9. “Ekonomia e vendit bazohet në iniciativën e lirë të të gjitha subjekteve 

ekonomike.  
Iniciativa ekonomike e personave juridikë dhe fizikë nuk mund të zhvillohet në 

kundërshtim me interesin shoqëror dhe nuk duhet të dëmtojë sigurinë, lirinë dhe dinjitetin e 
njeriut.”  

Kastriot Islami - Ka vërejtje?  
Huzri Hoxha - Paragrafi i parë i nenit 9 propozoj të formulohet në këtë mënyrë:  
“Ekonomia e vendit bazohet në shumë-llojshmërinë e pronave, në rolin rregullues të 

shtetit dhe në iniciativn e lirë të të gjitha subjekteve ekonomike.”  
Ndërsa për paragrafin tjetër nuk kam vërejtje.  
Emin Musliu - Në paragrafin e dytë mendoj se mund të bëhet ky formulim: “Iniciativa 

ekonomike e personave juridikë dhe fizikë të zhvillohet në përputhje me interesin shoqëror 
dhe nuk duhet të demtojë sigurinë, lirinë dhe dinjitetin e njeriut.”  

Enver Naska - Në paragrafin e dytë mendoj që pas fjalës “shoqëror” të shtohet fjala “e 
kombëtar.”  

Bujar Koloneci - Propozoj që në fund të paragrafit të parë të shtohet shprehja “dhe në 
harmonizimin e interesave nga ana e shtetit.”  

Banush Xhabrahimi - Në paragrafin e dytë mendoj që fjala “të dëmtojë” të zëvëndësohet 
me fjalën “të prekë.”  

Kastriot Islami - Ka propozim tjetër? (Nuk ka).  
Hedhim në votë propozimin e parë, atë të deputetit Huzri Hoxha. (Lexon propozimin).  



Ylli Vejsiu - Mendoj që shprehja “bazohet në shumëllojshmërinë e pronave” dublohet me 
atë që thuhet në nenin 10 se “subjekte të të drejtës së pronësisë janë shteti, personat juridikë 
e fizikë.” Pse duhet ta themi këtu, kur është thënë më poshtë?  

Genc Ruli - Do të isha dakord me formulimin e propozuar, vetëm së do të bëja një 
ndryshim në renditje:  

“Ekonomia e vendit bazohet në shumëllojshmërinë e pronave, në iniciativën e lirë të të 
gjitha subjekteve ekonomike dhe në rolin rregullues të shtetit.”  

Gjithashtu, jam dakord me zëvëndësimin e fjalës “të dëmtojë” me fjalën “të prekë” dhe 
besoj se me këto rregullime neni 9 i kënaq të gjitha kërkesat. Prandaj propozoj ta hedhim në 
votë.  

Gramoz Pashko - Formulimi është shumë i mirë, vetëm se ka një problem: krijohet një 
lloj parazitizmi dhe përsëritjeje midis këtij formulimi dhe komplet nenit 10, i cili përcakton 
subjektet e pronësisë në shumëllojshmërinë e pronave. E dyta, paragrafi i dytë i nenit 10 
krijon një lloj parazitizmi. Mua më duket së është e tepërt. Prandaj mund ta lemë këtu rolin 
rregullues të shtetit e shumëllojshmërinë e pronave dhe të qëndrojmë në parimin e iniciativës 
së lirë te neni tjetër.  

Engjëll Beshaj - Jam dakord me propozimin e deputetit Ruli. Janë dy çështje të 
ndryshme dhe po qe se duhet rregulluar ndonjë gjë në nenin 10, ta shikojmë. Të mbarojmë 
një herë me nenin 9.  

Shane Korbeci - Unë propozoj të mbështesim formulimin e zotit Ruli dhe formulimi i 
pjesës së dytë të bëhet siç propozoi zoti Emin Musliu.  

Bashkim Kopliku - Më duket se ajo që do t’i shtohet paragrafit të parë është fare e qartë 
në paragrafin e dytë, ku thuhet se “nuk mund të zhvillohet në kundërshtim me interesin 
shoqëror.” Dhe interesin shoqëror është pikërisht shteti që e mbron. Deformimi i paragrafit të 
parë nuk do të bënte gjë tjetër vetëm se do të na shpinte mbrapsht.  

Pjetër Arbnori - Kam një vërejtje. Mendoj që fjala “rregullues’’ të bëhet “harmonizues”, 
ndërsa fjala “të dëmtojë”, të bëhet “të cenojë.”  

Shane Korbeci - Shteti në ekonominë e tregut luan rolin rregullues, prandaj ka të drejtë 
zoti Genc Ruli.  

Një deputet - Jam dakord me propozimin e zotit Genc Ruli. Ai bëri vetëm një ndryshim 
radhe. Gjithashtu, fjalën “të dëmtojë” e zëvëndëson me fjalën “të prekë.” Të gjithë jemi dakord 
ta votojmë.  

Bardhyl Baltëza - Mendoj që në paragrafin e parë formulimi të mbetet siç është, ndërsa 
paragrafi i dytë të korrigjohet me propozimin e zotit Musliu dhe në fund të shtohet një paragraf 
i tretë me këtë përmbajtje:  

“Shteti ushtron një rol rregullues në ekonominë e vendit.”  
Kastriot Islami - Po lexoj formulimin e nenit 9.  
“Ekonomia e vendit bazohet në shumë-llojshmërinë e pronave, në iniciativën e lirë të të 

gjitha subjekteve ekonomike dhe në rolin rregullues të shtetit.  
Iniciativa ekonomike e personave juridikë e fizikë të zhvillohet në përputhje me interesin 

shoqëror dhe nuk duhet të cenojë sigurinë, lirinë dhe dinjitetin e njeriut.”  
Enver Naska - Propozoj që pas fjalës “shoqëror” të shtohet fjala “kombëtar.”  
Azem Hajdari - Ne deputetët i njohim edhe programet e partive tona. Nuk shtrohet fjala 

“kombëtare.” T’u përmbahemi pak edhe programeve, përveç të tjerave.  
Kastriot Islami - Rilexoj paragrafin e dytë:  
“Iniciativa ekonomike e personave juridikë e fizikë të zhvillohet në përputhje me interesin 

shoqëror e kombëtar dhe nuk duhet të cenojë sigurinë, lirinë dhe dinjitetin e njeriut.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim.  
Miratohet neni 9 me këtë formulim me mbi dy të tretat e votave.  
Neni 10.  
Spikeri - Neni 10. “Subjekte të të drejtës së pronësisë janë shteti, personat juridikë, dhe 

fizikë. Të gjitha llojet e pronësisë gëzojnë mbrojtje të barabartë me ligj. Pasuritë që përbëjnë 
objekte të pronës shtetërore, përcaktohen me ligj.”  

Kastriot Islami - Ka vërejtje? (Nuk ka). Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Neni 11.  
Spikeri - Neni 11. “Personi i huaj mund të fitojë të drejtën e pronësisë në kushtet e 

parashikuara me ligj. Personit të huaj i garantohet e drejta të kryejë veprimtari ekonomike të 
pavarur, të investojë brenda vendit, të formojë ndërmarrje të përbashkëta ose të vetën në 
kushtet e përcaktuara me ligj.”  



Kastriot Islami - Ka vërejtje?  
Gafur Shameti - Për paragrafin e parë kam këtë vërejtje: Më duket se formulimi nuk 

është i saktë, për arsye se, në qoftë se do të themi që “personi i huaj mund të fitojë të drejtën 
e pronësisë në kushtet e parashikuara me ligj”, na lind e drejta të themi që këto kushte nuk 
qenkan parashikuar në rregull.  

E dyta, duke thënë “mund të fitojë” lë diçka ekuivoke, njëfarë nënkuptimi sikur ai e paska 
humbur këtë të drejtë dhe mund ta fitojë.  

Më e saktë do të ishte të shprehej në këtë mënyrë:  
“Personi i huaj fiton të drejtën e pronësisë në kushtet e parashikuara me ligj.”  
Leontiev Çuçi - Më duket se vetë fjala “person” është një përcaktim që nuk ka përmbajtje 

të saktë ekonomike. Më i saktë do të ishte emërtimi “personi juridik ose fizik i huaj.”  
E dyta, deputeti parafolës ka një të drejtë kur thotë që paragrafi i parë mund të 

përcaktohet më saktë. Sugjeroj këtë formulim:  
“Personi juridik e fizik i huaj ka të drejtë të fitojë të drejtën e pronësisë në kushtet e 

parashikuara me ligj.”  
       I njëjti sugjerim është edhe për paragrafin e dytë. Shprehja “personit të huaj” të bëhet 

“personit juridik e fizik të huaj.”  
Gramoz Pashko - Jam dakord me ato që thanë parafolësit. Vetëm desha të shtoj diçka 

që më duket shumë e rëndësishme në paragrafin e dytë të këtij neni. Me ç’kam parë unë disa 
akte të rëndësishme ndërkombëtare, siç janë aktet e Bonit e të Kopenhagenit, kërkohet nga 
standardet ndërkombëtare që të përcaktohen disa momente bazë: çfarë të drejtash duhet të 
gëzojë një investitor i huaj, gjë që do t’u hapë rrugë investimeve të huaja në Shqipëri për 
periudhën që vjen.  

Konkretisht sugjeroj që në fund të paragrafit të dytë, pas fjalëve “në kushtet e përcaktuara 
me ligj” të shtohen fjalët “dhe t’i njihet e drejta e riatdhesimit të fitimeve në përputhje me 
obligacionet ndërkombëtare”, sepse në aktet kryesore ndërkombëtare është një kusht që 
kërkon akomodimin e legjislacioneve nacionale sipas rregullave ndërkombëtare dhe një 
garanci kushtetuese për një gjë të tillë.  

Fehmi Abdiu - Gjykoj që paragrafi i parë të formulohet në këtë mënyrë:  
“Personi i huaj fizik dhe juridik mund të fitojë të drejtën e pronësisë në kushtet e 

parashikuara dhe të garantuara me ligj.”  
Paragrafi i dytë të vijojë me ato vërejtje që bëri deputeti Gramoz Pashko.  
Gramoz Pashko - Ka shumë të drejtë zoti Abdiu. Duhet vënë edhe fjala “të garantuara.”  
Kostandin Hoxha - Në propozimin e zotit Pashko ndoshta fjala “riatdhesim” mund të 

ishte “transferim.”  
Emin Musliu -Unë mendoj që të dy paragrafët mund t’i përmbledhim në një paragraf. 

Konkretisht propozoj këtë formulim:  
“Personit të huaj fizik dhe juridik i garantohet e drejta e pronësisë për të kryer veprimtari 

ekonomike të pavarur, të investojë brenda vendi, të formojë ndërmarrje të përbashkëta ose të 
vetën në kushtet e përcaktuara me ligj.”  

Kastriot Islami - Ka edhe një shtesë nga deputeti Pashko. Nuk e di nëse do të ishit 
dakord.  

Emin Musliu - Besoj se edhe ajo e plotëson këtë formulim.  
Arben Imami - Zoti Kryetar, meqenëse shumica janë dakord me të tëra propozimet që 

janë bërë këtu, mendoj që të merren ato e të shqyrtohen veç e veç dhe të përpilohet 
përfundimisht neni nga disa juristë, në mënyrë që të përshpejtojmë punën këtu.  

Kastriot Islami - Për të bërë këtë duhet të kishim një sekretari juristësh.  
Xhevahir Tahiraj - Për sqarim, termat “riatdhesim” dhe “transferim” janë të komplikuar 

midis termave juridikë dhe ekonomikë. Mendohet se termi “transferim” mund të ishte më i 
çliruar në marrëdhëniet aktuale të investimeve.  

Gramo Pashko - Janë koncepte të ndryshme ekonomike...  
Xhevahir Tahiraj - Nuk marr përsipër të kem një kulturë që ta plotësoj atë ide, por nga 

bashkëpunimi aktual me firma të huaja, në inskluzivitetin që vendosin, kërkojnë vetëm 
transferimin, jo riatdhesimin, sepse në bosht të marrëdhënieve me të huajtë janë shlyerja, 
përqindja e fitimit dhe e drejta e pronësisë.  

Shane Korbeci - Zoti Pashko ka të drejtë. Teknologjia dhe kapitali transferohen në 
Shqipëri dhe riatdhesohen aty nga ai që u dhanë.  

Shkëlqim Cani -  Unë përkrah propozimin e shokut Arben Imami që një grup shokësh 
ekonomistë e juristë ta formulojnë nenin gjatë pushimit dhe menjëherë ta paraqesin, se më 



duket që jemi aty-aty në mendime, por të gjejmë formulimin më të saktë. Kjo do të ishte më 
oportune.  

Leontiev Çuçi - Më mirë harxhojmë këtu edhe dy minuta, sesa të rrimë e të na kujtohet 
ndonjë gjë pas një ore e gjysmë.  

Gramoz Pashko - Mendoj se para fjalëve “riatdhesimit të fitimeve” që propozova të 
shtohen, mund të vinim fjalët “dhe e drejta e lëvizjes së lirë të kapitaleve”, që t’ua garantojmë 
të huajve me Kushtetutë këtë gjë dhe formulimi të vazhdojë siç është.  

Xhevahir Tahiraj - Jam dakord me këtë formulim të zotit Pashko.  
Fatos Nano - Unë sugjeroj këtë formulim:  
“Personi juridik e fizik i huaj ka të drejtë të fitojë pronë, të kryejë veprimtari të pavarur 

ekonomike, të investojë brenda vendit, të formojë ndërmarrje të përbashkëta ose të vetën, të 
transferojë fitimet dhe kapitalin në kushtet e përcaktuara me ligj.”  

Genc Ruli - Po ta linim shprehjen “transferim të kapitalit”, do të dilnim një shtet shumë 
zemërgjerë. Shumë shtete e pengojnë transferimin e kapitalit jashtë. Kështu që shprehja 
“riatdhesim i fitimit” është formulimi më i drejtë dhe një garanci themelore që i japim 
investitorit të huaj. Ne duam të hyjë kapital brenda dhe jo të transferojmë kapital jashtë.  

Mendoj së këtu ngelim më tepër në çështje stilizimi ose redaktimi të frazës, sepse 
mendimet, me ç’pashë, kanë konverguar të gjitha. Paragrafi i parë, me ndërhyrjen e parë që 
bëri deputeti Çuçi, duke shtuar fjalët “personi juridik e fizik”, mori një kuptim me të plotë. Në 
paragrafin e dytë iu dha një garanci shumë e plotë investitorëve të huaj, për t’i bërë ata më të 
interesuar për të ardhur këtu. Dhe me duket se kështu neni fitoi tiparet e atë synim që kishim 
dhe mund ta votojmë.  

Sali Berisha - Sugjerimi i deputetit Ruli në pamjen e parë të duket sikur të mbron, por në 
fakt mund të dëmtojë. Prandaj duhet t’i përmbahemi parimit të lëvizjes së lirë, i cili është një 
parim universal i konsakruar në aktet e Helsinkit për vendosjen e demokracisë. Kështu që 
unë jam dakord me propozimin e zotit Pashko.  

Shane Korbeci - Unë jam dakord me propozimin e zotit Ruli.  
Abdi Baleta - Unë mendoj që në këtë fazë të punimeve tona këto probleme nuk i 

zgjidhim dot me hollësi. Megjithëse mendimet janë të gjitha të mira e duhen pasqyruar, do të 
bëjmë një ligj të veçantë për to, se me dy-tri fjalë nuk u japim dot zgjidhje. Prandaj mendoj që 
neni 11 i ka të gjitha elementet e domosdoshme që duhet të vendosim ne në këtë çast.  

Formulimi më i përshtatshëm është ai i zotit Musliu që “personat e huaj juridikë e fizikë 
kanë të drejtën (duhet shtuar fjala “në Shqipëri", se nuk figuron asgjëkundi këtu) e pronës dhe 
të kryejnë veprimtari ekonomike (siç është në tekst) në kushtet e përcaktuara me ligj.”  

Ne sot nuk po bëjmë ligje për të gjitha këto probleme. Konkretisht në këtë nen po vëmë 
dy parime kryesore: i huaji ka të drejtën të këtë pronësi, që s’e ka pasur më parë, dhe të 
kryejë veprimtari ekonomike, që edhe këtë s’e ka pasur. Pastaj do t’i rregullojmë problemet e 
tjera, siç thashë, me ligjet që do të nxjerrim. Sot nuk i zgjidhim dot këto probleme, ndaj të 
kufizohemi tek këto dy elemente dhe të mos e komplikojmë çështjen më shumë.  

 Një deputet - Të hidhet në votë propozimi i deputetit Ruli.  
Lutfi Dautllari - Edhe unë i këtij mendimi jam.  
Xhevahir Tahiraj - Së pari, na takon e drejta mua dhe zotit Pashko që ta saktësojmë 

propozimin. Unë, nisur nga praktika konkrete e tri kontratave me firma të huaja në fazën 
fillestare, në sanksionet, që kanë përcaktuar firmat italiane në ndërmarrjen tonë, kërkojnë 
transferimin në fazën e eksperimenteve pilot që kemi ngritur. Kësisoj është e detyrueshme në 
pikëpamjen juridike dhe ekonomike që t’u krijosh garanci firmave të huaja në bashkëpunimin 
me ta në këtë fazë që jemi ne. Prandaj kërkoj që propozimi i zotit Pashko, me mendimin 
konkret, që më duket se ramë në një emërues të përbashkët, të hidhet i pari në votë.  

Ahmet Kamberi - Formulimi im për këtë nen është ky: “Personit fizik ose juridik të huaj i 
garantohet e drejta e fituar me ligj për pronësi, për të investuar brenda vendit, për të formuar 
ndërmarrje të përbashkëta ose të vetën dhe për lëvizje të lirë të fitimit.”  

Bashkim Kopliku - Jam dakord me diskutimin e shokut Baleta. Më duket se jemi në 
shqyrtimin e neneve të përgjithshme dhe sado që të mundohemi, të gjitha gjërat nuk i 
përfshijmë dot në të.  

Shane Korbeci - Kam mendimin se propozimi që bëri zoti Ruli është më i plotë, prandaj 
ta dëgjojmë edhe një herë atë propozim dhe ta miratojmë.  

Gramoz Pashko - Po e pyesim zotin Ruli se cili është propozimi i tij, por ai më thotë mua 
se është ai yti, nuk kam ndonjë propozim përpara.  

      Shane Korbeci - Jo, nuk është kështu. Ai hoqi nga propozimi juaj shprehjen “lëvizja e 
lirë e kapitalit.”  



Gramoz Pashko - Domethënë është pa transferimin e kapitalit. Por mund ta lëmë lëvizjen 
e kapitalit, se nuk na prish asgjë.  

Shkëlqim Cani - Mua më duket se ka të drejtë zoti Gramoz dhe formulimi që mbështeti 
zoti Ruli është tamam ajo që tha deputeti Pashko, domethënë t’i jepet e drejta e riatdhesimit 
të fitimit.  

Dy janë mendimet që diskutohen këtu: të shtohet ose të hiqet shprehja “eksportimi i 
kapitalit.” Për mendimin tim kjo shprehje të hiqet dhe të lihet vetëm shprehja “riatdhesimi i 
fitimit.”  

Kastriot Islami - Atëherë ka një propozim të deputetit Emin Musliu, me të cilin bie dakord 
edhe deputeti Gramoz Pashko, me shtesën që propozoi:  

“Personit të huaj fizik e juridik i garantohet e drejta e pronësisë për të kryer veprimtari 
ekonomike të pavarur, të investojë brenda vendit, të formojë ndërmarrje të përbashkëta ose 
të vetën, në kushtet e përcaktuara me ligj dhe i garantohet e drejta e riatdhesimit të fitimeve 
në përputhje me marrëveshjet dhe obligacionet ndërkombëtare.”  

Shkëlqim Cani - Mendoj që të hiqen fjalët e fundit “në përputhje me marrëveshjet dhe 
obligacionet ndërkombëtare”, sepse nuk i njohim tani tërë ato marrëveshje dhe s’kemi pse t’i 
hyjmë kësaj pune. (Me këtë mendim janë edhe disa deputetë të tjerë).  

Gramoz Pashko - Problemi është shumë i thjeshtë. Lëvizja e lirë e kapitaleve, e mallrave 
etj., etj., rregullohen nëpërmjet politikave ekonomike, sistemit fiskal etj. dhe s’ka nevojë të 
vihen në Kushtetutë. Por vetëm se duhet theksuar shprehja “e drejta e riatdhesimit të 
fitimeve”, sepse kështu të huajve u jepet garancia që ne jemi shtet serioz dhe që e kemi të 
sanksionuar këtë në Kushtetutë.  

Kastriot Islami - Pra, mendimi i përgjithshëm është që ky formulim të mbetet deri te fjalët 
“e riatdhesimit të fitimeve.”  

Emin Musliu - Këtu mendoj se është puna e kapitaleve. Për shembull, duam të 
ndërtojmë një fabrikë, por nuk biem dakord për ta çuar më tutje këtë punë. I huaji në këtë rast 
ka të drejtë ta tërheqë kapitalin e tij. Ky është elementi i pari që vihet, kur lidhet një kontratë 
me një firmë të huaj.  

Kastriot Islami - Ju lutem, ka ndonjë vërejtje tjetër?  
Halil Hyseni - Unë mendoj që paragrafi i parë i këtij neni duhet të ngelet si është. Në 

radhë të parë personi i huaj fizik ose juridik duhet të fitojë të drejtën e pronësisë dhe pastaj t’i 
garantohet kjo e drejtë, sipas ligjeve që kemi ne. Dhe këtë të drejtë nuk e fitojnë të gjithë.  

Jam plotësisht dakord me propozimet e zotit Pashko dhe me plotësimet që bëri shoku 
Leontiev Çuçi për personat fizikë e juridikë, edhe me sugjerimet e shokëve të tjerë, por 
mendoj se duhet të ngelen dy paragrafë me këtë formulim:  

“Personi juridik e fizik i huaj fiton të drejtën e pronësisë në kushtet e parashikuara dhe të 
garantuara me ligj.  

Personit juridik e fizik të huaj i garantohet e drejta të kryejë veprimtari ekonomike të 
pavarur, të investojë brenda vendit, të formojë ndërmarrje të përbashkëta ose të vetën, në 
kushtet e përcaktuara me ligj”, dhe me shtesën që bëri zoti Gramoz për riatdhesimin e 
fitimeve.  

Argjir Panariti - Unë mendoj që ky nen ka dy probleme. Problemi i parë, ai i fitimit të 
pronës, siç e shtroi shumë drejt deputeti parafolës, duhet të jetë i rregulluar me ligj, duke 
pasur parasysh aftësinë shumë të ulët blerëse të shtetasve shqiptarë në momentet e 
tanishme. Prandaj të dy këta paragrafë duhet të shihen si kapituj të veçantë dhe të jenë të 
rregulluar me ligje të veçanta. Në momentet e tanishme mendoj se fitimi i të drejtës së 
pronësisë nga shtetasit e huaj në vendin tonë është shumë i lehtë dhe në kushte mjaft të 
favorshme në krahasim me shtetasit shqiptarë.  

Kostandin Hoxha - Mua më duket se problemin po e ndërlikojmë kot. Ai është mjaft i 
thjeshtë. Ky nen është për të dhënë garanci, jo për të shpjeguar të gjithë procedurën se si do 
të bëhen investimet e huaja në Shqipëri. Ky nen ka për qëllim t’i sigurojë investitorët e huaj që 
ne jemi shtet serioz, nuk i prekim e nuk i cenojmë të drejtat e tyre. Ashtu si në tërë vendet e 
tjera, edhe te ne ata kanë mundësi të sigurojnë fitim, t’i transferojnë lirisht këto fitime apo t’i 
riatdhesojnë. Qëllimi i këtij neni është ky. Në qoftë se ne tani do ta stërhollojmë e do të bëjmë 
shumë propozime, do ta ndërlikojmë kot. Unë mendoj të hedhim në votë propozimin që u bë 
fillimisht nga zoti Pashko apo zoti Ruli dhe atë shtesën për eksportimin e kapitaleve ta vëmë 
ashtu siç u tha. Në qoftë se del që e kemi gabim, ma merr mendja që juristët nuk do të na 
lejojnë.  

Fehmi Abdiu - Qëllimi i këtij neni, sipas mendimit tim, është ky: së pari, t’u krijojë 
mundësinë personave juridikë apo fizikë të huaj për të fituar të drejtën e pronësisë. Prandaj 



paragrafi i parë është përcaktuar drejt. U bë një sugjerim që ky paragraf të plotësohet me 
fjalën “të garantuara”, sepse ato kanë interes jo vetëm të fitojë të drejtën e pronësisë në 
kushtet e caktuara nga ligji, por të kenë edhe garancinë nga ne.  

Paragrafi i dytë është zbërthimi i gjërave themelore të këtyre garancive dhe më duket se 
u plotësua mirë nga shokët, duke pranuar mendimin e deputetëve Pashko, Ruli etj., që arritën 
në një emërues të përbashkët.  

 Kastriot Islami - Atëherë po lexoj variantin e parë:  
“Personi i huaj fizik ose juridik fiton të drejtën e pronësisë në kushtet e parashikuara dhe 

të garantuara me ligj.  
Personit të huaj fizik e juridik i garantohet e drejta e pronësisë për të kryer veprimtari 

ekonomike të pavarur, të investojë brenda vendit, të formojë ndërmarrje të përbashkëta ose 
të vetën në kushtet e përcaktuara me ligj dhe i garantohet e drejta e riatdhesimit të fitimeve.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim.  
Miratohet me mbi dy të tretën e votave.  
Neni 12.  
Spikeri - Neni 12. “Personat juridikë dhe fizikë kanë për detyrë të kontribuojnë në 

përballimin e shpenzimeve të shtetit në raport me të ardhurat e tyre.  
Asnjë taksë apo tatim nuk mund të vendoset vetëm me ligj”  
Kastriot Islami - Ka vërejtje, ju lutem?  
Ali Spahia - Unë mendoj që paragrafi i fundit të formulohet kështu:  
“Taksat apo tatimet duhet të vendosen vetëm me ligj.”  
Stavri Kallço - Edhe unë jam dakord që të ndryshohet paragrafi i dytë, sepse ashtu siç 

është ndërtuar, të lë të kuptosh se të gjitha subjekteve, përfshirë edhe personave fizikë do t’u 
specifikohet tatimi apo taksa e tyre me ligj, gjë që nuk mund të ndodhë. Prandaj kam 
mendimin se formulimi “sistemi fiskal caktohet me ligj” është më i saktë.  

Gafur Shameti - Mua më duket se paragrafi i parë i këtij neni nuk është formuluar drejt. 
Këtë e argumentoj në këtë mënyrë:  

      Nëse do të themi ashtu siç është formuluar, nënkuptojmë që këta persona juridikë 
dhe fizikë janë edhe shqiptarë, edhe të huaj. Po nëse një person i huaj ka një vit që ka ardhur 
në Shqipëri dhe nuk është në marrëdhënie pune, edhe ai paska të drejtë e për detyrë të 
kontribuojë në përballimin e shpenzimeve? Prandaj mendoj që formulimi të jetë në këtë 
mënyrë: 

“Personat juridikë dhe fizikë që kryejnë veprimtari ekonomike në vendin tonë kanë për 
detyrë të kontribuojnë në përballimin e shpenzimeve të shtetit në raport me të ardhurat e 
tyre.”  

Banush Gozhdari - Në njëfarë mase parafolësi ma konsumoi propozimin tim, që e kam 
dërguar në sekretari, me këtë formulim:  

“Personat juridikë dhe fizikë kanë për detyrë të kontribuojnë në përballimin e 
shpenzimeve të shtetit.”  

Shprehja “në raport me të ardhurat e tyre” mendoj të hiqet, mbasi është më tepër një 
kriter që mund të rregullohet me ligj mbi bazën e paragrafit të dytë.  

Vangjel Stamo - Për paragrafin e dytë kam këto vërejtje:  
Në radhë të parë fjalët “taksë” dhe “tatim” janë e njëjta gjë dhe duhen shkruar “detyrime 

dhe taksa.”  
Së dyti, sipas këtij formulimi që na është paraqitur, del që çdo lloj takse duhet të 

përcaktohet vetëm nga Kuvendi Popullor. Në fakt për aktivitetet ekonomike lokale do të kenë 
të drejtë edhe organet e pushtetit lokal të vendosin taksa apo detyrime për ekonomitë lokale. 
Kështu që unë mendoj të formulohet në këtë mënyrë paragrafi i dytë: 

“Mënyra e vjeljes së detyrimeve dhe taksave nga shteti është e përcaktuar me ligj.”  
Muharrem Kanjolli - Së pari, kam mendimin se fjalët “taksë” dhe “tatim” nuk janë e njëjta 

gjë.  
Së dyti, propozoj që formulimi i paragrafit të dytë të jetë kështu:  
“Taksat dhe tatimet vendosen vetëm me ligj.” Dhe jo të thuhet “sistemi fiskal”, sepse 

sistemi fiskal është tatim.  
Genc Ruli - Mendoj se nuk ka nevojë të theksohet “personat e huaj apo të vendit” për 

arsye se edhe personat e huaj paguajnë taksa, edhe ata përfitojnë nga shërbimet e shtetit, 
nga trualli, nga e drejta e përdorimit të rrugës, me një fjalë edhe ata do të kontribuojnë me të 
ardhurat e tyre dhe më duket se shprehja “në raport me të ardhurat e tyre” është e drejtë.  

Edhe sqarimi që bëri deputeti parafolës është shumë i drejtë. Në gjuhën profesionale 
fjalët “taksë” dhe “tatim” janë krejt të ndryshme. Shprehja “asnjë taksë apo tatim nuk mund të 



vendoset, vetëm me ligj”, pra ky sens kaq taksativ i formulimit do të tregojë atë që taksa në 
fund të fundit nuk ka të drejtë të vendosë as komiteti ekzekutiv, as çdo lloj organi shtetëror, 
por vetëm organet e larta shtetërore. Ky është një parim i vjetër, që mund ta gjesh në çdo 
Kushtetutë.  

Kastriot Islami - Domethënë ju jeni për formulimin që është dhënë.  
Genc Ruli - Po.  
Leontiev Çuçi - Kështu siç është formuluar neni 12, kam mendimin se më shumë merret 

me elemente të marrëdhënieve midis subjekteve ekonomike, sesa me vetë thelbin dhe 
përmbajtjen e këtyre marrëdhënieve, sepse qoftë shpenzimet apo të ardhurat, qoftë taksat 
apo tatimet janë elemente të këtyre marrëdhënieve. Mendoj së mund të jetë një formulim më i 
saktë sikur ta shprehnim më shkurt, duke realizuar thelbin e këtyre marrëdhënieve, dhe 
konkretisht:  

“Marrëdhëniet ekonomike midis personave të huaj juridikë e fizikë dhe shtetit shqiptar 
rregullohen me ligj.”  

Ajet Baci - Për formulimin e këtij neni do të kisha këtë propozim:  
“Personi juridik dhe fizik që ushtron veprimtari ekonomike tregtare ka për detyrë të 

kontribuojë në përballimin e shpenzimeve të shtetit në raport me të ardhurat e tyre. Taksat 
dhe tatimet vendosen me ligj.”  

Azem Hajdari - Nga dëshira e mirë për të përmirësuar nenin 12 u dhanë shumë 
mendime, por unë mendoj se ky që na është paraqitur është më i goditur. Prandaj ta 
miratojmë këtë dhe kështu do të jemi më racionalë.  

Fehmi Abdiu - Mendoj që paragrafi i parë të jetë me këtë formulim:  
“Personat juridikë dhe fizikë që kryejnë veprimtari ekonomike janë të detyruar të 

kontribuojnë në përballimin e shpenzimeve të shtetit në raport me të ardhurat e tyre.”  
Shkëlqim Cani - Unë mendoj se formulimi i dhënë nga parafolësi është i gabuar, sepse 

aktivitetet kulturore, për shembull, që krijojnë të ardhura, s’quhen ekonomike. Prandaj, ju 
lutem shumë, formulimi i dhënë është i saktë. Unë përkrah mendimin e deputetit Hajdari dhe 
propozoj ta hedhim në votë atë formulim.  

Blerim Çela - Më duket se po zgjatemi kot. Ato që thanë zoti Hajdari dhe zoti Cani janë të 
drejta. Neni është i formuluar shumë drejt, prandaj mendoj ta miratojmë siç është. Të mos 
zgjatemi kot, se kemi boll punë përpara për të bërë.  

Një deputet - Mendoj që është më e saktë fjala “në varësi” nga fjala “në raport”, sepse 
raporti është njësi kostante, ndërsa varësia mund të jetë njësi e ndryshueshme. Prandaj 
propozoj që fjala “në raport” të zëvendësohet me fjalën “në varësi .”  

       Shkëlqim Cani - Raportet mund të jenë të drejta, të zhdrejta etj., prandaj të mos i 
hyjmë kësaj pune. Formulimi është shumë i saktë.  

Panajot Barka - Mendoj se në nen duhet të thuhet “që kryejnë veprimtari ekonomike 
tregtare ose që realizojnë fitime”, se një parti, një organizatë ose një shoqatë që kërkon 
ndihmë ekonomike nga shteti, nuk mund t’i kthejë atij ndonjë taksë. Në qoftë se nuk mund të 
thuhet kështu, atëherë të thuhet që “personi juridik dhe fizik që realizon fitime gjatë një 
veprimtarie të caktuar, të ketë ... 

Kastriot Islami - Është fjala në raport me të ardhurat. Po qenë të ardhurat zero ose 
negative, atëherë s’ka çfarë të japë.  

Gramoz Pashko - Nuk është e thënë që taksa apo tatime, në një sistem të caktuar fiskal, 
në një shtet të paguajnë vetëm ata që merren me veprimtari ekonomike. Edhe ne, nesër-
pasnesër, edhe pse nuk kryejmë veprimtari ekonomike, do të paguajmë nga rrogat tona. 
Mënyra se si do të vendosen taksat rregullohet me ligj. Unë mbështes propozimet e zotit 
Hajdari dhe të zotit Cani. Formulimi është i plotë.  

Kastriot Islami - Kush është dakord me formulimin e dhënë? Kundër? Abstenim? 
Miratohet.  

Arben Imami - Zoti Kryetar, Para se të kalojmë te neni 13, që flet për njohjen dhe 
garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, a nuk do të ishte më mirë të kishim 
edhe një nen për sindikatat? Dje puna e kryesive ka qenë disi e nxituar dhe teknikisht na ka 
dalë jashtë vëmendjes problemi i sindikatave. Mirëpo në një shoqëri të zhvilluar mbi bazën e 
iniciativës private etj., etj., parimi i organizimit sindikal është i domosdoshëm. Mendoni një 
situatë të tillë: Zhvillimin e privatizimit dhe njeriun i cili nuk është i mbrojtur nga sindikata 
përballë privatit. Prandaj do t’u sugjeroja të gjithë të nderuarve deputetë dhe juve zoti Kryetar 
që ta pranoni këtë propozim. Një formulim të përafërt për këtë do ta paraqesë zoti Pashko. 
Sindikata, si kontraktuese kolektive, lidhet me aktivitetin ekonomik të shtetit, prandaj do të 
ishte më e arsyeshme që të vendosej këtu.  



Gramoz Pashko - Janë vetëm dy rreshta. U përpoqëm t’i formulojmë duke u nisur nga 
Karta e KSBE-së. Mund të jetë një formulim i tillë: “Në Republikën e Shqipërisë garantohet e 
drejta e punonjësve për bashkim të lirë dhe vullnetar në sindikata.”  

Sot ka sindikata që ne nuk i kemi të garantuara. Derisa të hartojmë Kushtetutën, këto 6 
muaj ato s’kanë asnjë mbrojtje ligjore.  

Fatos Nano - Shoku Kryetar, ne kemi futur këtu një dispozitë të përgjithshme, që njeh të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut të pranuara përgjithësisht në dokumentet ndërkombëtare, 
ku përfshihen edhe e drejta e organizimit në sindikata, edhe e drejta e grevës, edhe e drejta e 
punës, e pushimit etj. Pra, nuk marrim përsipër të përmendim në mënyrë eksplicite të gjitha të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Dhe unë do të sugjeroja të themi “të cilat rregullohen me 
ligj të veçantë”, gjë të cilën do ta bëjmë. Po futëm në mënyrë të cunguar këtu njërën ose 
tjetrën të drejtë, me plot të drejtë edhe bota, edhe punonjësit tanë do të na thonë “Vetëm të 
drejtën e organizimit sindikal u jepni njerëzve”? Prandaj t’i qëndrojmë konceptit në princip që 
kemi zgjedhur këtu dhe pastaj të bëjmë ligjin e veçantë, për të cilin mund të jetë angazhimi i 
menjëhershëm i Kuvendit.  

Arben Imami - Një sqarim, zoti Kryetar.  
Sigurisht që e drejta e punonjësve për t’u bashkuar në sindikata është një e drejtë 

njerëzore, po mendimi ynë do të ishte që të mos shikohej vetëm nga ky prizëm, por si një 
palë kontraktuese, pra të përmblidhej në këto 3-4 nene, që kanë karakter ekonomik.  

Xhelil Gjoni - Në nenin 5, ku flitej për pluralizmin politik, si një nga kushtet themelore të 
demokracisë në shtetin shqiptar, në pikën e dytë thamë që “partitë politike dhe organizatat e 
tjera krijohen e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin dhe janë të ndara nga 
shteti.” Kujtoj se këtu përfshihen edhe sindikatat.  

Kastriot Islami - Jeni dakord që të bëhet plotësimi me propozimin e deputetit Pashko?  
Zëra nga salla - Jo.  
Kastriot Islami - Atëherë kalojmë në nenin l3, megjithëse miratimin e bëtë me gojë.  
Spikeri - Neni 13. “Republika Shqiptare njeh dhe garanton të drejtat e liritë themelore të 

njeriut të pranuara në dokumentet ndërkombëtare.”  
Engjëll Beshaj - Mendoj të thuhet “Republika e Shqipërisë”, se kështu e thamë edhe në 

nenin 2.  
Namik Dokle - Nenin 13 unë do ta formuloja kështu: “Republika e Shqipërisë njeh dhe 

garanton të drejtat e liritë themelore të njeriut të pranuara përgjithësisht në dokumentet 
ndërkombëtare, të cilat rregullohen me ligj të veçantë.”  

Në një të ardhme të shpejtë ne do të merremi me të tëra të drejtat e liritë e njeriut dhe për 
këto mund të kemi edhe një ligj të veçantë, prandaj mendoj që të shtohet shprehja “të cilat 
rregullohen me ligj të veçantë.”  

Natasha Lako -Unë mendoj se i gjithë populli ynë në këto momente e ka vëmendjen te 
ne dhe në mënyrë të veçantë për një nga problemet më të rëndësishme, siç është ai i 
depolitizimit të ushtrisë, të organeve të drejtësisë etj., të cilat, për mendimin tim, sipas nenit 5 
janë ende evazive. Mendoj se ne duhet të përqendrohemi dhe t’i japim një rëndësi shumë të 
madhe kësaj çështjeje.  

Kastriot Islami - Ju lutem, jemi te neni 13. Ta mbarojmë një herë këtë nen.  
Jani Gjyzeli - Te neni 13 propozoj të bëhet një ndryshim, duke e formuluar në këtë 

mënyrë:  
“Republika e Shqipërisë njeh dhe garanton të drejtat e liritë themelore të njeriut e të 

pakicave kombëtare të pranuara në dokumentet ndërkombëtare.”  
Zef Nikolla - Kur bëhet fjalë për të drejtat e njeriut, njerëz janë edhe pakicat kombëtare, 

ato përfshihen këtu dhe nuk ka nevojë të shtohen në nen.  
Abdi Baleta - Lidhur me nenin 13 unë kam këto mendime: E para, neni duhet të qëndrojë 

siç është, pa shtesat që u bënë “në përgjithësi” dhe “të cilat rregullohen me ligj”, se po të 
fillonim kështu, do të bënim Kushtetutë të re. Dhe ky nen ka hyrë këtu pikërisht për të mos i 
trajtuar gjatë sot këto probleme, në këtë fazë të rregullimeve ligjore ku jemi. Po të bëheshin 
këto shtesa, do të prishej ekuilibri.  

E dyta, unë përkrah propozimin për të shtuar fjalët “dhe të pakicave kombëtare.” Dua të 
them që nuk janë e njëjta gjë të drejtat e njeriut dhe të drejtat e pakicave kombëtare. Vërtet të 
drejtat e pakicave kombëtare janë të drejta njeriu, por kanë specifikën e tyre. Prandaj mirë 
është të bëhet shtesa e propozuar, se kjo vetëm e rregullon, nuk e prish formulimin e nenit.  

Shane Korbeci - Unë jam i mendimit që të qëndrojë propozimi që bëri shoku Dokle.  
Azem Hajdari - Pak më përpara ne u angazhuam për mbrojtjen e të drejtave të të gjithë 

qytetarëve shqiptarë në botë dhe tani nuk pranojmë të drejtat e pakicave kombëtare në 



shtetin shqiptar. Po kjo është mohimi i të drejtave të njeriut në bazë të dokumenteve të 
hartuara nga KSBE-ja. Pse të mos i njohim ato?  

Kastriot Islami - Nuk shtrohet kështu problemi. Ishte çështje interpretimi: kur themi “të 
njeriut”, me këtë fjalë do të quajmë edhe pakicat kombëtare, apo duhet ta themi në trajtë 
eksplicite “dhe pakicat kombëtare”?  

Arben Imami - Mendoj se në momentin që kalojmë, do të ishte më mirë që kjo çështje të 
trajtohej në mënyrë eksplicite sesa në menyrë implicite.  

Xhemal Dauti - Jam dakord me formulimin përfundimtar që bëri deputeti Abdi Baleta.  
Ismail Lleshi - Edhe unë bashkohem me sugjerimin për të përcaktuar dhe statusin e 

pakicave kombëtare, por do të desha që të kuptohet propozimi i bërë që pas fjalëve “në 
dokumentet ndërkombëtare” të shtohet referimi “me ligj të veçantë”, sepse, e para, bëhet fjalë 
që ne si shtet, si Kuvend Popullor do të përcaktojmë medoemos, pasi kemi njohur dhe 
garantuar, të drejtat dhe liritë themelore të pranuara në dokumentet ndërkombëtare, në 
përputhje me disa apo ndonjë veçori tonën; e dyta, edhe për faktin se duke e botuar këtë 
dokument, i bëjmë të njohur opinionit tonë që për këtë çështje medoemos do të nxjerrim një 
ligj të veçantë.  

Napolon Roshi - Mendoj se nuk duhet vënë fjala “përgjithësisht.” Po kështu as shprehja 
“me ligj të veçantë”, se me thënë të drejtën jemi djegur shumë nga këto ligje të veçanta. Kur 
të hartojmë Kushtetutën, do t’i kemi të plota. Tani t’i lëmë kështu siç janë formuluar: “të 
pranuara në dokumentet ndërkombëtare”, duke shtuar edhe fjalët “dhe të pakicave 
kombëtare.”  

Gafur Shameti - Kam mendimin që në fund të këtij neni apo të nenit 14 të shtojmë që 
“këto dispozita kryesore kushtetuese shfuqizojnë Kushtetutën e vitit 1976.”  

Kastriot Islami - Po nuk kemi mbaruar, se është edhe neni 15 
Agim Mero - Duke e konsideruar këtë nen si një nga nenet më të rëndësishëm, në 

formulimin përfundimtar që do të miratojmë, mendoj ta kalojmë në vend të nenit 3, pa prishur 
radhën tjetër, se ka të bëjë me të drejtat e njeriut, që janë nga gjërat më të shenjta. Në parim 
nuk ka ndonjë gjë, por them që meriton një vend më përpara.  

Kastriot Islami - Atëherë ka një formulim të tillë: “Republika e Shqipërisë njeh dhe 
garanton të drejtat e liritë themelore të njeriut dhe të pakicave kombëtare të pranuara 
përgjithësisht në dokumentet ndërkombëtare, që rregullohen me ligje të veçantë.”  

Ka edhe një formulim tjetër, duke hequr fjalën “përgjithësisht” dhe shprehjen “që 
rregullohen me ligje të veçanta.”  

Genc Ruli - Më falni të bëj një sqarim. Më duket se është e panevojshme të shtohen fjalët 
“që rregullohen me ligj të veçantë”, ashtu edhe propozimi për të shtuar një nen për 
shfuqizimin e Kushtetutës së vitit 1976, sepse kemi rënë dakord që në fund do të jetë një 
kapitull me dispozita të fundit, ku do të përfshihen edhe shfuqizimi i Kushtetutës së vjetër, 
njëkohësisht edhe referimi që për disa probleme të mbetura zbuluar në këtë paketë ligjesh, 
siç janë të drejtat e njeriut etj., do të ketë ligj më vete.  

Namik Dokle - Sugjerimi që bëri deputeti Ruli më duket me vend. Në qoftë se në 
dispozitat e fundit do të kemi dy apo tre nene, aty mund të përfshihen edhe këto propozime.  

Sali Berisha - Unë nuk e gjej shumë me vend propozimin e zotit Ruli dhe mendoj se për 
rëndësinë e madhe që ka kjo çështje, duhet të spostohet e të vendoset si neni 3 i këtyre 
dispozitave dhe të zhvillohet më gjerësisht nga ç’është formuluar, të citohen në mënyrë 
eksplicite të drejtat themelore, siç janë, për shembull, e drejta e lëvizjes së lirë, e bashkimit në 
sindikata, e lirisë së shprehjes së mendimit, e lirisë së besimit.  

Kastriot Islami - Ramë dakord që do të detajohet sapo të marrim në shqyrtim ligjet e 
veçanta, kurse për renditjen të biem dakord pasi ta formulojmë përfundimisht.  

Atëherë lexoj edhe një herë formulimin e nenit 13: “Republika e Shqipërisë njeh dhe 
garanton të drejtat e liritë themelore të njeriut dhe të pakicave kombëtare të pranuara 
përgjithësisht në dokumentet ndërkombëtare.”  

Varianti i dytë është që të shtohet edhe shprehja “që rregullohen me ligje të veçanta.”  
Hedhim në votë variantin e parë, pa shprehjen “që rregullohen me ligje të veçanta.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretën e votave.  
Kush është dakord për ta spostuar nenin 13 tek neni 3?  
Kundër? Abstenim? Miratohet.  

Gjysmë ore pushim, për të rifilluar në orën l9 00.                                                                                                     
 

*   *   * 



Kastriot Islami - Të nderuar deputetë, rifillojmë punimet. Fjalën e ka deputetja Natasha 
Lako, për të bërë një propozim për një nen të ri.  

Natasha Lako - Propozimi im i përsëritur ka të bëjë me dispozitat kryesore Kushtetuese 
dhe që mendoj se do t’i përgjigjet mbarë opinionit tonë. Është një premtim i dhënë prej 
kohësh nga instancat më të larta që, menjëherë sapo të fillojë Kuvendi Popullor, do të 
merreshim me këtë çështje. Propozoj të shtojmë një nen me këtë përmbajtje:  

“Në Republikën e Shqipërisë organet e mbrojtjes së rendit, të drejtësisë e të mbrojtjes 
janë të depolitizuara.”  

Gëzim Cane - Përfitoj nga rasti të mbështes edhe tri ndërhyrjet që ka bërë deputeti 
Baleta për sqarimin në formë e në përmbajtje të këtyre neneve që po miratojmë këtu e që 
janë dispozita të përgjithshme.  

Më duket se propozimin e deputes Lako e kemi përfshirë te neni 5, ku kemi folur për 
partitë politike dhe organizatat e tjera që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin. 
Kështu, që të flasim për depolitizimin, mendoj se kjo çështje kërkon një ligj të veçantë, ku 
mund të shprehet shumë më gjerë sesa e tha shoqja Natasha.  

       Kastriot Islami - Atëherë ka dy propozime. Njëri është që të merret në konsideratë 
ky formulim, kurse tjetri që të mos merret në konsideratë.  

Arben Imami - Zoti Kryetar, 
Sigurisht që problemi i depolitizimit është një nga problmet thelbësore për periudhën që   

kalojmë dhe, meqenëse këto dispozita që po hartojmë i përkasin një periudhe tranzitore deri 
në hartimin e Kushtetutës së re, duke marrë parasysh edhe faktin që problemi i depolitizimit 
të tërë sistemit tonë shtetëror është shumë i rëndësishëm për ne, mund të futej në këto 
dispozita. Diskutimi i këtij neni ndoshta mund të na kushtonte një gjysmë ore kohë, por për të 
gjithë shtetin dhe popullin tonë do të kishte një vlerë shumë më të madhe sesa koha që do të 
shpenzonim për të. Është një problem shumë i madh për arsye se në ndërmarrjet tona 
ekonomike, në institucionet shtetërore etj., organizatat e Partisë së Punës, seksionet e 
Partisë Demokratike, të Partisë Republikane, të Partisë Ekologjike, të Partisë Agrare, tij 
Partisë Socialdemokrate dhe të partive të tjera që mund të krijohen në të ardhmen, nuk 
krijojnë mundësinë e një klime ku të punohet seriozisht, por shpesh herë kalohet në diskutime 
të karakterit politik dhe lihet puna, lihet veprimtaria shtetërore, duke u marrë me një veprimtari 
që nuk e ka kohën dhe vendin aty. Prandaj do të ishte me vlerë për të gjitha partitë dhe për 
shtetin që përpiqemi të ndërtojmë, për më tepër për këtë peruidhë tranzitore deri në hartimin 
e Kushtetutës së re, që i gjithë sistemi shtetëror të ishte pa njësitë e partive të ndryshme në 
to.  

Unë mbështes mendimin e zonjës Lako dhe një mendim që është shfaqur edhe në 
Projektkushtetutën që ofroi komisioni paraprakisht për një depolitizim të plotë të organeve të 
ruajtjes së rendit, të drejtësisë, të ushtrisë dhe të mjeteve të informacionit zyrtar. 

Falemnderit!  
Vehap Daku - Unë mendoj se problemi i depolitizimit të të gjithë sistemit dhe aparatit 

shtetëror nuk është një problem kaq i thjeshtë që ta ngrejë një nga deputetët këtu dhe ne ta 
miratojmë. Unë gjykoj që, për të votuar e miratuar nenin për depolitizimin e të gjithë këtij 
aparati shtetëror, duhet të kemi parasysh që nuk janë vetëm organet e ruajtjes së rendit apo 
të mbrojtjes, por është një sistem i tërë. Prandaj kam mendimin që për këtë problem të bëhet 
një projektligj apo projektdekret nga një grup specialistësh, që mundësisht të jenë juristë, t’i 
paraqitet Kuvendit me një studim të posaçëm dhe pastaj të gjykojmë si të vendosim.  

Daniel Karanxha - Një nga shokët tha që depolitizimi është përfshirë te neni 5. 
Konkretisht aty thuhet që “partitë politike janë të ndara nga shteti dhe e ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin.” Unë di që sot ka një ligj në ushtri, sipas të cilit 
ndalohet veprimtaria e organizatave të ndryshme politike. Ama në ushtri janë të krijuara 
organizatat-bazë të partisë. Ndërsa organizata të partive të tjera, për shembull, të Partisë 
Demokratike, Republikane etj. nuk ka. Kështu që këto, me ligjet ekzistuese, qëndrojne në 
minoritet. Mendoj se ka ardhur plotësisht koha të bëhet depolitizimi i ushtrisë dhe i organeve 
të ruajtjes së rendit.  

Në fjalët e shokut parafolës vë re një kontradiksion. Nga njëra anë thuhet se ky problem 
është përfshirë në nenin 5, nga ana tjetër na thuhet që është një problem i një rëndësie të 
madhe, që nuk mund ta propozojë një deputet i vetëm.  

Unë mendoj që kjo çështje të përfshihet në dispozitat e përgjithshme. Pastaj se si mund 
të bëhet ndarja në dispozita të veçanta është tjetër gjë. Për anët teknike, proceduriale dhe 
zbërthimi mund të bëhet me një ligj të veçantë. Unë mbështes mendimin e koleges Lako për 
ta futur këtu si një nen të veçantë.  



Xhelil Gjoni - Në parim jam dakord me propozimin që bëhet këtu nga deputetja Natasha 
Lako. Presidiumi i Kuvendit Popullor ka ngarkuar Qeverinë, me sa di unë, për ta studiuar këtë 
problem dhe neni 5 kujtoj se e parashikon dhe duhet të realizohet. Kështu siç po bëhet dhe 
me këtë shtet që po ndërtojmë, është padrejtësi që të rrijë vetëm Partia e Punës. Jam i 
mendimit që të shihet në kompleks gjithë aparati shtetëror, se nuk janë vetëm ushtria dhe 
organet e punëve të brendshme që duhen depolitizuar, por mund të jetë edhe Ministria e 
Jashtme etj., dhe mbi këtë bazë të veprojmë.  

Agim Mero - Unë gjykoj se ia vlen barra qiranë të ndalojmë në propozimin që bëri 
deputetja Natasha Lako. Është e vërtetë që ky problem ka dalë dhe mund të interpretohet 
drejt në nenin 5, po është shumë anësor, ka dalë pak si mbrapa. Mendoj që duhet vënë në 
dukje në mënyre të theksuar, sepse është një problem që ka karakter politik, social e 
psikologjik dhe me shumë rëndësi në momentet që po kalojmë dhe për të ardhmen. Prandaj 
të kemi durim, në qoftë se zgjatemi në këtë çështje, se ia vlen. Shokët juristë të bëjnë një 
formulim dhe të vihet si nen i veçantë.  

Xhemal Gazidede - Unë jam dakord me mendimet që u shfaqën këtu, për të shtuar një 
nen për këtë problem, ose për ta theksuar te neni 5, me këtë përkufizim:  

“Ndalohet veprimtaria e partive politike në repartet dhe institucionet ushtarake të 
Ministrisë së Mbrojtjes, të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, në përfaqësitë diplomatike jashtë shtetit, në prokurori, në hetuesi dhe në gjykatë.”  

      Ylli Vejsiu - Edhe unë jam dakord me mendimin e deputetit parafolës. Mendoj të 
shtohet pranë nenit 5, në vazhdim të tij, dhe të dalë në mënyrë eksplicite. Për rëndësinë dhe 
aktualitetin që ka kjo çështje, ne duhet t’i japim patjetër një vend këtij neni, duke mos lënë 
jashtë edhe organin e televizionit.  

Jani Jani - Edhe ne si OMONIA mbështesim propozimin e deputetes Natasha Lako që 
depolitizimi i ushtrisë, i organeve të punëve të brendshme dhe i mjeteve të informacionit 
masiv të hyjë si nen i veçantë në këto dispozita.  

Sulejman Pepa - Unë jam dakord që të miratohet një nen i tillë, që e gjejmë të shprehur 
në nenin 46 të Projektkushtetutës. Përkufizimi është i qartë dhe nuk na harxhon aspak kohë 
për ta miratuar.  

Bashkim Kopliku - Mendoj se këtu ka dy probleme: problemi i depolitizimit dhe ai i 
departizimit. Formulimi që propozoj unë ështe ky:  

“Shtetasve u sigurohet e drejta e bashkimit në organizata të ndryshme që veprojnë në 
fushën politike, sindikale, ekonomike, kulturore, si dhe në çdo fushë tjetër të jetës.  

Ndalohet pjesëmarrja në to e nëpunësve që punojnë në organet e Ministrisë së Mbrojtjes, 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Ministrisë së Punëve të Jashtme, të prokurorisë, 
hetuesisë dhe gjykatës në nivele të përcaktuara me ligj.  

Ndalohet veprimtaria e partive politike në të gjitha institucionet, organet dhe ndërmarrjet 
shtetërore.”  

Kostandin Hoxha - Shoku Kryetar,  
Neni 46 i projektkushtetutës që iu shpërnda këtij Kuvendi, e përmban shprehimisht 

paragrafin e parë siç e lexoi deputeti Bashkim Kopliku. Ndërsa paragrafi i dytë thotë: 
“Ndalohet veprimtaria e partive politike në repartet dhe institucionet ushtarake të Ministrisë së 
Mbrojtjes dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
në përfaqësitë diplomatike jashtë shtetit, në prokuroritë, hetuesitë dhe gjykatat.”  

Mua më duket se ky formulim është shumë i saktë për çështjen që po diskutojmë.  
Tritan Shehu - Problemi është që çështjen e departizimit në repartet ushtarake, në 

Ministrinë e Punëve të Brendshme etj. ta zgjerojmë më tej. Këtu puna nuk është vetëm që të 
mos lejohet të krijohen organizata partie, nga çdo parti qofshin, por të përcaktohet që   
punonjësit e këtyre reparteve, të forcave të rendit e me radhë të mos bëjnë pjesë në asnjë 
parti. Është ajo që u bë në Bullgari, ku të gjithë punonjësit e këtyre organeve që thamë më 
lart, nuk bëjnë pjesë në asnjë parti.  

Sali Berisha - Unë desha të shtoj se pluralizmi politik, si një kusht themelor i 
demokracisë, në kushtet e politizimit të disa organeve dhe institucioneve të caktuara, ka 
krijuar probleme jo vetëm psikologjike, por të gjithanshme. Kështu që është në interesin e 
stabilizimit të jetës politike dhe ekonomike të vendit që ky hap, për të cilin është diskutuar 
gjërësisht dhe është i projektuar, të ndërmerret. Por në nenin 46 të Projektkushtetutës 
formulimi mendoj se është i mangët, për arsye se përfshihet vetëm Ministria e Mbrojtjes, ajo e 
Punëve të Brendshme dhe e Punëve të Jashtme. Mendoj se departizimi duhet të përfshijë të 
gjitha dikasteret dhe institucionet shtetërore, ndërmarrjet ekonomike dhe ato çka parashihen 
në nenin 46. Kurse çështja e depolitizimit është një çështje që vërtet meriton diskutime të 



mëtejshme dhe më mirë se kushdo tjetër këtë duhet ta zgjidhin vetë ushtarakët me diskutimet 
e tyre. Ata të pyeten dhe, në qoftë se preferojnë depolitizimin në vend të departizimit, ne t’ua 
krijojmë atyre këto mundësi. Në rast se ushtarakët nuk janë dakord për depolitizim të plotë, 
çka nënkupton lënien e partive nga ana e tyre, ne mund të vendosim, duke respektuar të 
drejtat e tyre, departizimin e dikastereve dhe të institucioneve përkatëse, por jo nxjerrjen e 
tyre jashtë partive, sepse kjo duhet të bëhet nëpërmjet një diskutimi me ta, me ushtarakët, 
oficerët etj.  

Gramoz Ruci - Problemi që ngritën shokët është diskutuar jo vetëm në Kuvend, por 
mendoj te të gjitha forcat tona të armatosura, si të Ministrisë së Mbrojtjes, ashtu edhe të 
Ministrisë së Brendshme dhe mund të them që është arritur në përfundime, janë përgatitur 
edhe projektligjet, që i janë paraqitur Qeverisë, për të cilat do të thosha se ndoshta mund të 
ishte një nga pikat e rendit të ditës, pasi është ashtu sikurse tha zoti Berisha, që këtu ja dy 
probleme: depolitizimi dhe departizimi. Tjetër gjë mund të bësh në institucionet shtetërore, 
tjetër gjë mund të bësh në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Ministrinë e Brendshme. Pra, do të 
duhen një tog ligjesh. Prandaj unë mendoj që ne të vazhdojmë me dispozitat kryesore 
kushtetuese dhe këtë shqetësim të drejtë ta zgjidhë ky sesion i këtij Kuvendi, pasi Qeveria t’i 
paraqitë Kuvendit projektligjet përkatëse dhe ne t’i miratojmë.  

Ilir Manushi - Në mbështetje të propozimit që bëri deputetja Lako, deputeti Sali Berisha 
dhe deputeti Gramoz Ruci, unë propozoj të shtohet një nen në dispozitat e përgjithshme me 
këtë formulim:  

“Në kuadrin e shtetit juridik të bëhet departizimi dhe depolitizimi i organeve të ndryshme 
të përcaktuara me ligj.” (Meqënëse ky studim është gati, të paraqitet menjëherë).  

      Xhelil Gjoni - Departizimi mund të bëhet me dy variante: me dëshirën e anëtarëve të 
secilës parti, për të mos marrë pjesë në ndonjë parti ose me largim nga veprimtaria dhe 
funksionimi i organizatës së partisë, të cilësdo parti, të institucionit që ka të bëjë me 
departizimin. Kurse për depolitizimin mua më duket se do të ishim joreal që të flisnim për ta 
vënë, se do të ishte e pamundur. Edhe ne që jemi këtu në Kuvend, më duket se politikë po 
bëjmë. Atë që shtroi zoti Berisha për departizimin dhe depolitizimin, them që duhet ta kemi në 
konsideratë dhe ta vendosim nenin për departizimin, me idenë pa cenuar ndërgjegjen e 
personit.  

Ismet Ferizaj - Zoti Kryetar,  
Unë jam i mendimit, që përsa u përket partive politike edhe ushtarakët, mund ta zgjedhin 

vetë vendin se ku mund të jenë anëtarë partie, në cilën lagje apo vend. Këtu ne po 
diskutojmë për një nen të dispozitave të përgjithshme që do të bëjë depolitizimin e të gjitha 
këtyre organeve që u thanë. Jam i mendimit që propozimi i Natasha Lakos jo vetëm se është 
me vend, por edhe i detyrueshëm për kohën dhe situatën në të cilën jetojmë sot.  

Bujar Golemi - Që departizimi të realizohet në kushte sa më të afërta e sa më të 
favorshme, mendoj që veprimtaria e partive politike të zhvillohet mbi baza territoriale. Kjo do 
të realizonte pikërisht atë dëshirë që mund të shprehin të gjithë deputetët për departizimin e 
organeve shtetërore, të ruajtjes së rendit etj.  

Ahmet Kamberi - Më duket se problemit i dhamë një drejtim tjetër nga ai i fillimit të tij. 
Pati një propozim nga deputetja Lako për depolitizimin e disa sektorëve të caktuar. Pati edhe 
një propozim të kundërt me të, prandaj çështja shtrohet që do të miratohet apo jo ky nen dhe 
pastaj të hyjmë të diskutojmë për përmbajtjen e tij. Unë mendoj që është e parakohshme ta 
shtrojmë ndryshe çështjen nga neni 5, sepse ne këtë nen e kemi shtruar në parim e në 
përgjithësi. Problemi i departizimit dhe depolitizimit është shumë i rëndësishëm, ndaj duhet 
trajtuar me një ligj më të gjerë sesa me një nen të vetëm të Kushtetutës. Projektligji i hartuar 
për këtë çështje mendoj që t’i vijë menjëherë Kuvendit.  

Kastriot Islami - Jam dakord me vërejtjen e deputetit Kamberi. Ka një propozim, për të 
formuluar një nen të veçantë në përputhje me propozimin e deputetes Lako dhe një propozim 
tjetër që të mos bëhet ky nen.  

Një deputet - Të vijë projektligji.  
Azem Hajdari - Të mos e bëjmë diskutimin bardh e zi. T’i mohosh të drejtën dikujt për t’u 

angazhuar në një forcë politike, i mohon atij një të drejtë themelore. Në e shtrojmë problemin 
që në këto institucione të rëndësishme të mos ketë veprimtari të partive politike. Kjo ndalohet 
me ligj nëpërmjet këtyre dispozitave kryesore që kanë të bëjnë me drejtimin dhe organizimin 
e shtetit. Kur të bëhet fjalë për ndërmarrjet e ndryshme ekonomike dhe institucionet e tjera, 
mund të bëhet marrëveshje me partitë politike për tërheqjen e organizatave dhe kalimin e tyre 
në bazë territori. Kurse në ushtri, në polici e në këto organet e tjera, depolitizimin mund ta 



bëjmë nëpërmjet Kushtetutës. Po ta lëmë me një ligj të miratuar nga Qeveria, atëherë s’e 
kemi parashikuar në Kushtetutë.  

Një deputet - Është te neni 46 i Projekt-kushtetutës.  
Fehmi Abdiu - I nderuar Kryetar,  
Problemi që trajtojmë, përsa i përket rëndësisë, gjerësisë dhe thellësisë së tij, është 

shumë i rëndësishëm dhe i përmasave të tilla që me të drejtë na shqetëson të gjithëve. Për 
atë është paraqitur projekti, i parashikuar në nenin 46 të Projektkushtetutës. Në parim të 
gjithë jemi dakord që përmbajtja e dy paragrafeve të nenit 46 qëndron, është e mbështetur. 
Në paragrafin e parë shtetasve u sigurohet e drejta e bashkimit në organizata të ndryshme që 
veprojnë në fushën politike, sindikale, ekonomike, kulturore etj. dhe sipas paragrafit të dytë 
ndalohet veprimtaria e partive politike në repartet dhe institucionet e përcaktuara të Ministrisë 
së Mbrojtjes, të Ministrisë së Brendshme, të Ministrisë së Punëve të Jashtme, të përfaqësive 
diplomatike, në prokurori, hetuesi dhe gjykatë.  

Unë kam mendimin që, në qoftë se do të biem dakord për ta trajtuar këtë përoblem 
përpara se të vijë ligji përkatës, së paku mund të qëndrojmë në miratimin e përmbajtjes së 
nenit 46 të Projektkushtetutës, të shprehur nëpërmjet dy paragrafëve. Probleme të veçanta 
që mund të lindin për zbërthimin e këtyre ideve kushtetuese, mund të trajtohen në ligjin e 
veçantë që do të miratohet me vonë.  

Pjetër Arbnori - Na thuhet me të drejtë se duhet të shpejtojmë miratimin e dispozitave 
kryesore kushtetuese, për arsye se janë bllokuar punët e shtetit. Edhe depolitizimi i ushtrisë, i 
organeve të ruajtjes së rendit, i organeve të drejtësisë dhe i mjeteve të informacionit do të 
ndihmonte shumë në krijimin e një atmosfere demokratike dhe në zhbllokimin e punëve të 
shtetit. Në këtë kuadër, mendoj se duhet të bëhet edhe çarmatosja e anëtarëve dhe 
simpatizantëve të Partisë së Punës nëpër fshatra dhe malësi, që ka shkaktuar tensione në 
popullsi. Jam dakord me propozimin e deputetes Natasha Lako.  

    Kastriot Islami - Çarmatosja dhe e atyre që i kanë armët pa leje.  
Fatos Nano - Në mbështetje të propozimit të deputetit Ilir Manushi, të deputetit Fehmi 

Abdiu dhe të disa kolegëve të tjerë do të sugjeroja që të mos e lëmë jashtë vëmendjes këtë 
problem të rëndësishëm dhe të shtruar për zgjidhje. Duke bashkuar propozimin e deputetit Ilir 
Manushi me konceptin e parashtruar në nenin 46 të Projektkushtetutës, sugjeroj këtë 
formulim:  

“Ndalohet veprimtaria e partive politike në repartet dhe institucionet ushtarake të 
Ministrise së Mbrojtjes dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe në përfaqësitë diplomatike jashtë shtetit, në prokurori, hetuesi e gjykata dhe në 
organe të tjera të përcaktuara me ligj të veçantë” (i cili le të vijë në Kuvend sa më parë).  

Sali Berisha - Unë përsëri insistoj që ne duhet të adaptojmë të dy termat: termin 
“departizim” dhe termin “depolitizim.” Në dokumentet ndërkombëtare përdoret termi 
“depolitizim” në kuptimin e gjerë të fjalës. Por edhe ne, në qoftë se, për shembull, për një 
oficer të ushtrisë apo të policisë do të pranojmë që të jetë anëtar i një partie, nuk do të 
pranoja për një gjykatë, për një zbulues, për një oficer të Sigurimit që të jetë anëtar partie. E 
përsëris që ne duhet të adaptojmë të dy këta terma dhe pastaj të gjykojmë. Por të mos ia 
mbyllim vetes, sepse ndalimi i veprimtarisë së partisë është diçka tjetër.  

E dyta, po shkoj pak më tej, i zhveshur krejtësisht nga interesat partiakë. Në ndërmarrjet 
ekonomike nuk kemi pse t’i mbajmë organizatat dhe seksionet e partive. Le të jemi të gjerë. 
Të kalojmë në ndërtimin e partive mbi bazë rajoni dhe të jemi të sigurt që do të fitojë 
stabiliteti, do të fitojë e përgjithshmja. Kjo është më me interes.  

Çun Jonuzi - Unë nuk e kuptoj pse ne të ndërhyjmë te të drejtat e njeriut, pikërisht për 
ato që jemi duke folur më shumë. Departizimi e depolitizimi nuk duhet të kenë të bëjnë aspak 
me të drejtën e njeriut për të marrë pjesë në një parti politike, cilado qoftë. Ndryshe, jemi në 
kundërshtim me pjesën më esenciale të Kushtetutës që po miratojmë. Në këtë moment ne e 
quajmë departizimin dhe depolitizimin një akt tepër serioz, por nesër nuk do të jetë ndonjë akt 
serioz që të zerë një nen të veçantë në Kushtetutë. Prandaj nenit 5, që sapo miratuam, t’i 
bëjmë atë shtesë që u propozua nga të tjerët, duke mos prekur aspak të drejtën e asnjërit 
nga ata që janë në gjykata, në prokurori, në ushtri, në diplomaci, ashtu siç nuk duhet të 
prekim ata që janë në prodhim. Për mendimin tim departizimi e depolitizimi kanë më shumë 
rëndësi në prodhim sesa në administratë, në strukturë sesa në superstrukturë. Jam i 
mendimit që departizimin dhe depolitizimin (t’i quajmë të dyja si të duam) t’i realizojmënë të 
gjitha fushat e jetës dhe partitë të kalojnë mbi baza territoriale ose në rrugë të tjera.  

Neritan Ceka - Zoti Kryetar,  



Ndoshta kjo çështje ka një zgjidhje më praktike, duke bashkuar propozimin përfundimtar 
të zotit Nano. Domethënë, të mbetemi te neni 46, me shtesat që u bënë, duke përfshirë edhe 
shprehjen “dhe në organet e tjera”, si dhe te propozimi i zotit Ruçi, duke thënë si paragraf i 
fundit që “mënyrat e depolitizimit dhe të departizimit përcaktohen me këtë ligj” dhe në 
dispozitat e fundit të futim miratimin e projektligjit të përgatitur nga Qeveria.  

Një deputet - Ne po diskutojmë shumë për këtë problem, që me të vërtetë është 
shqetësues, por unë mendoj që në nenin 5 të shtohet një paragraf me këtë përmbajtje:”Në 
kuadrin e shtetit juridik problemi i depolitizimit dhe i departizimit të zgjidhet me ligj brenda këtij 
sesioni të Kuvendit Popullor.”  

Namik Dokle - Këtu po flitet për një nen të ri. Unë për vete gjykoj dhe ma merr mendja se 
kështu gjykojnë edhe mjaft deputetë të tjerë, që jemi të papërgatitur për të diskutuar të tëra 
hollësirat e këtij neni të ri. Si propozime më racionale më duken ato që shtrojnë problemin se 
ky nen ose të gjitha rrjedhojat e tij të diskutohen më vonë, në mënyrë që të mos ngutemi e të 
miratojmë një nen që më von, kur të diskutojmë rrjedhojat e tij, të themi që ishim përgatitur 
apo s’ishim përgatitur për këtë nen dhe t’u rikthehemi çështjeve përsëri. 

Propozimi i deputetes Natasha Lako është me vend dhe unë e çmoj si një propozim që ka 
nevojë të parashikohet në këtë kuadër që po diskutojmë. Megjithatë, përderisa është një nen i 
ri, jemi një çikë të papërgatitur. Më duket se është shumë e arsyeshme ajo që tha deputeti 
Nano, që të përfshijmë diçka në këtë nen dhe të lëmë diçka hapur, që, duke parë edhe 
dokumentet dhe projektet që janë përgatitur, të vendosim pastaj në mënyrë më racionale.  

Baki Shehu - Lidhur me këtë propozim që bëhet, zoti Kryetar dhe të nderuar deputetë, ne 
në ushtri e kemi diskutuar çështjen e depolitizimit dhe të departizimit dhe jam dakord me disa 
propozime që bëhen, sepse me të vërtetë ashtu është. Ushtarakët për këtë çështje kanë 
dhënë mendime të ndryshme. Dhe këto mendime janë dhënë në raport të drejtë me dekretin 
e Presidiumit të Kuvendit Popullor.  

Unë mendoj dhe propozoj që aktualisht ne të jemi me nenin 46 të Projektkushtetutës. 
Materiali që do t’i paraqitet Kuvendit Popullor është më i plotë. Ushtarakët kanë mendimet e 
veta për qenien e tyre në parti, por tani për tani është e nevojshme të ndalohet veprimtaria 
politike në repartet ushtarake, ashtu siç propozoi edhe deputeti Nano.  

        Një deputet - Jam plotësisht dakord me vërejtjet e mendimet e deputetëve parafolës 
dhe mendoj se mund të gjejmë një emërues të përbashkët për këtë çështje. Unë propozoj 
këtë formulim:  

“Organet shtetërore, ekonomike, ushtria, organet e punëve të brendshme, të punëve të 
jashtme, përfaqësitë diplomatike jashtë shtetit, prokuroritë, hetuesitë, gjykatat dhe 
Radiotelevizioni e ATSH- ja janë të pavarura nga partitë politike dhe veprojnë në bazë të 
Kushtetutës dhe të ligjeve të shtetit.”  

Më duket se mund të jetë e pranueshme.  
Panajot Barka - Unë dua të këmbëngul te propozimi i bërë pak më përpara, që fillimisht 

të pranojmë nëse duhet shtuar apo jo ky nen. Dhe më duket se të gjithë ishin të mendimit se 
duhet shtuar. Në qoftë se jemi dakord me këtë mendim, nga të gjitha grupet politike ose nga 
një grup i caktuar të paraqiten disa projekte dhe të diskutohen pasi të kemi vazhduar punën 
me korpusin tjetër të dispozitave që kemi në dorë, që të mos bllokohemi.  

Kastriot Islami - Diskutime u bënë shumë. Problemi është shumë i rëndësishëm. 
Meqënëse në praktikën e këtyre ditëve pamë që për të arritur në formulimin përfundimtar të 
një neni dalin shumë probleme, mendojmë që për këtë nen të mblidhen në pushim grupet, ta 
formulojnë dhe t’ua paraqitin deputetëve për miratim.  

Baki Shehu - Shoku Kryetar,  
Kam edhe një propozim për të shtuar një nen tjetër, sepse vë re që në dispozitat e 

përgjithshme për ushtrinë dhe mbrojtjen nuk flitet fare. Konkretisht propozoj të përfshihen 
nenet 93 dhe 94 të Projektkushtetutës. 

Kastriot Islami - Atëherë do të merrni pjesë edhe ju, meqënëse jeni ushtarak, në 
formulimin e këtij neni.  

Kalojmë në nenin l4.  
Spikeri - Organet e larta të pushtetit shtetëror.  
a. Kuvendi Popullor.  
Neni 14: “Kuvendi Popullor është organi më i lartë i pushtetit shtetëror dhe i vetmi organ 

ligjvënës.  
Kuvendi Popullor ushtron sovranitetin në emër të popullit e të shtetit, në format dhe caqet 

e parashikuara në Kushtetutë.”  



Agim Mero - Mendoj që fjala “në Kushtetutë”, meqë ne efektivisht nuk kemi Kushtetutë, 
të zëvendësohet me fjalët “në këtë ligj.”  

Kastriot Islami - Dakord.  
Ka propozim tjetër? (Nuk ka).  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretën e votave.  
Neni 15. 
Spikeri - Neni 15: “Kuvendi Popullor ka këto kompetenca kryesore:  
1. Përcakton drejtimet kryesore të politikës së brendshme e të jashtme të shtetit.  
2. Miraton e ndryshon Kushtetutën dhe ligjet, vendos përfundimisht për pajtueshmërinë e 

ligjeve me Kushtetutën dhe bën interpretimin e tyre.  
3. Miraton treguesit kryesorë të planeve për zhvillimin ekonomik e kulturor të vendit dhe 

Buxhetin e Shtetit.  
4. Vendos për mobilizimin e pjesshëm e të përgjithshëm për gjendjen e jashtëzakonshme, 

si dhe për gjendjen e luftës në rast agresioni të armatosur kundër Republikës së Shqipërisë 
ose kur kjo është e nevojshme për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga traktatet 
ndërkombëtare.  

5. Ratifikon dhe denoncon traktatet me karakter politik, traktatet ose marrëveshjet me 
karakter ushtarak, traktatet ose marrëveshjet që kanë të bëjnë me kufijtë e Republikës së 
Shqipërisë, traktatet ose marrëveshjet që kanë të bëjnë me të drejtat dhe detyrat themelore të 
shtetasve, traktatet që kanë si rrjedhim detyrimet financiare për shtetin, traktatet ose 
marrëveshjet që kanë si rrjedhim ndryshimet në legjislacion, traktatet ose marrëveshjet e tjera 
në të cilat parashikohet që ratifikimi ose denoncimi i tyre të bëhet nga Kuvendi Popullor.  

6. Jep amnistinë.  
7. Vendos për referendumet popullore.  
8. Zgjedh Presidentin e Republikës së Shqipërisë.  
9.Zgjedh, emëron dhe shkarkon Këshillin e Ministrave, Këshillin Kushtetues, Gjykatën e 

Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme dhe zëvendësit e tij.  
10.Kontrollon veprimtarinë e Këshillit të Ministrave dhe të Prokurorisë së Përgjithshme.  
11.Cakton strukturën administrativo-tokësore të vendit.  
12.Vendos krijimin ose prishjen e ministrive.” 
Kastriot Islami - Mendoj t’i kalojmë pikat një nga një.  
Pëllumb Kapo - Unë mendoj që të mos e marrim pikë për pikë se është një nen. Kush ka 

vërejtje për pika të veçanta, le t’i bëjë.  
Fatos Nano - Mendoj se do të ishte shumë praktike nga pikëpamja proceduriale që t’i 

likuidonim njërën pas tjetrës, sepse ndryshe do të hynim në përplasje, bashkime, gërshëtime 
pikash, që do të na humbnin kohë. 

Kastriot Islami - Kush është pro për të proceduar pikë për pikë, meqë është një nën që 
ka shumë pika? Kundër? Abstenim?  

Miratohet me shumicën e votave. 
Pika e parë. Ka vërejtje?  S’ka. 
Pika e dytë. Ka vërejtje? 
Fehmi Abdiu - Mendoj që të hiqet fjala “kushtetutën”, se nuk e kemi tani, që të 

harmonizohet edhe me nenin 14. 
Fatos Nano - Ne do të ngarkojmë një komision kushtetues, që do të hartojë Kushtetutën 

përfundimtare, prandaj miratimi i Kushtetutës është kompetencë e këtij Kuvendi dhe s’ka pse 
ta ndryshojmë. 

Kastriot Islami - Ka vëretje tjetër? S’ka. 
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  Miratohet. 
Pika e tretë. Ka vërejtje? 
Genc Ruli - Mendoj që kjo pikë meriton një formulim të ri, se nuk mund të themi më që 

“miraton treguesit kryesorë të planeve për zhvillimin ekonomik e kulturor të vendit dhe 
Buxhetit e Shtetit.” 

Propozimi im është për këtë formulim: “Miraton programet ekonomike dhe kulturore të 
hartuara nga Qeveria dhe Buxhetin e Shtetit.” 

Blerim Çela - Ndoshta për këtë fazë të organizimit të shtetit ky formulim i pikës 3 dhe 
mund të qëndrojë siç është, por mendoj se kalimi drejt ekonomisë së tregut, lidhja dhe 
mundësia e aderimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar, në Bankën Botërore e në organizmat 
e tjerë financiarë, që janë masa të drejta të ndërmarra nga Qeveria deri tani, do të çojnë 



detyrimisht në decentralizimin e ekonomisë e, për pasojë, nuk do të ketë vend që në 
parlament të miratohen treguesit kryesorë të planeve. 

Mendimi im është që këtu të miratohet ritmi i rritjes së produktit kombëtar bruto, sasia e 
parave në qarkullim, gjendja e thesarit e ndonjë tregues tjetër i kësaj natyre, si dhe Buxheti i 
Shtetit, i cili është sintezë e gjithë veprimtarinë ekonomike e financiare të shtetit. Ai duhet 
trajtuar, diskutuar e miratuar në detaje, pasi marrëdhëniet mall-para dhe fitimi do të dalin në 
plan të parë, së bashku me shpërndarjen e rishpërndarjen e të ardhurave kombëtare. Këtu në 
Kuvendin Popullor mendoj të përcaktohen raportet midis fondit të akumulimit dhe atij të 
konsumit, pasi kjo ka të bëjë jo vetëm me të tashmen e perspektivën e zhvillimit të 
investimeve kapitale, por mbi të gjitha ka të bëjë me nivelin e jetesës së popullit. Në Kuvendin 
Popullor apo në Qeveri duhet të miratohen politikat ekonomike dhe programet e zhvillimit e të 
rimëkëmbjes, që do të na ofrojnë Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Prandaj 
mendoj që pika 3 të riformulohet në këtë mënyrë:  

“Kuvendi Popullor miraton programet e politikat ekonomike dhe disa tregues sintetikë, 
cilësorë të zhvillimit të ekonomisë, shqyrton e miraton Buxhetin e Shtetit dhe vendos për 
përparimin e kulturës, të arsimit dhe të shëndetësisë.”  

Fatos Nano  -  Unë mbështes propozimin e deputetit Ruli si me konciz e racional, sepse 
nuk na lidh as këmbët dhe na jep mundësi që të gjitha këto shqetësime shumë të drejta të 
deputetit Çela t’i zgjidhim brenda këtij koncepti.  

Kastriot Islami - Kush është pro me propozimin e deputetit Ruli? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretën e votave.  

Pika e katërt. Ka vërejtje?  
Ajli Alushani - Shoku Kryetar,  
Unë mendoj të heqim nga kjo pikë shprehjen “ose kur kjo është e nevojshme për të 

përmbushur detyrimet që rrjedhin nga traktatet ndërkombëtare”, për arsye se s’do të mendoja 
kurrë të merrnim pjesë në traktate të tilla që të na detyrojnë të bëjmë luftë.  

Argjir Panariti - Në fakt, në njëfarë mënyre deputeti parafolës ma parapriu mendimin tim. 
Unë bashkohem plotësisht me mendimin e tij. Ndër avantazhet e mëdha që kemi trashëguar 
nga regjimi i së kaluarës është pikërisht mosangazhimi në traktate. Në qoftë se do ta linim 
këtë shtojcë, në këtë rast do të ishte një shtojcë parazitare. Ose, në qoftë se do të 
angazhoheshim seriozisht, mendoj se do të ishte një minus në politikë. Prandaj e mira është 
që të ruajmë këtë status që kemi sot dhe ta abrogojmë këtë shtojcë.  

Petrika Minga - Në pikën 4 kemi të bëjmë me konceptin e gjendjes së jashtëzakonshme, 
që haset edhe nenin 16. Duam të dimë për sqarim se cilët janë kriteret e shpalljes së gjëndjes 
së jashtëzakonshme.  

Abdi Baleta - Lidhur me propozimin që u bë për të hequr atë shprehje, unë nuk jam 
dakord. Kjo duhet të qëndrojë. Ne nuk mund të paragjykojmë situata që nuk i dimë se si do të 
jenë në të ardhmen dhe s’kemi pse t’ia lidhim duart vetes për këtë. Edhe herë të tjera i kemi 
bërë ca nene të tilla, shumë të prera e të forta dhe pastaj vet kemi qenë të detyruar t’i heqim. 
Kjo nuk na shkakton asnjë vështirësi; do të përmbushim ato detyrime që do t’i marrë përsipër 
me ndërgjegje, vullnetarisht, në mënyrë sovrane shteti ynë dhe, siç thashë, nuk kemi pse t’ia 
lidhim duart vetes në gjëra të tilla. Formulimi është në rregull. 

Fatos Nano - Këtë nen e kuptoj si dispozitë me frymë mbrojtëse, jo sulmuese. Pra, 
marrim angazhime që kanë të bëjnë me sigurimin e vendit dhe me detyrimet në kuadrin e 
strukturave të reja të sigurimit që do të lindin në të ardhmen dhe po lindin në kuadrin 
europian. Këtu  nuk është fjala që Shqipëria do të sulmojë një vend tjetër.  

Kastriot Islami: Atëherë, kush  është pro me pikën 4 siç është? Kundër  ? Abstenim?  
Miratohet me dy të tretën e votave.  
Pika 5. Ka vërejtje?  
Bashkim Kopliku: Mendoj që të hiqet shprehja e fundi “traktatet ose marrëveshjet e tjera 

në të cilat parashikohet që ratifikimi ose denoncimi i tyre të bëhet nga Kuvendi Popullor”. Jam 
i mendimit që të gjitha traktatet dhe marrëveshjet t’i ketë Kuvendi Popullor për ratifikim dhe 
asnjë pushtet tjetër, sepse, po të lexohet kjo shprehje me vëmendje, del që qenkan edhe disa 
traktate e marrëveshje që dikush tjetër paska të drejtë t’i ratifikojë.  

Ismail Lleshi: Shqetësimi i deputetit Kopliku është i drejtë, veçse realisht, marrëdhëniet 
në të cilat hyn shteti ynë me shtete të tjera janë të tilla që ka traktate e marrëveshje që për 
natyren e tyre mund t’i lihen, për shembull, presidentit të Republikës. Do të parashtroja, ta 
zëmë, një traktat ose marrëveshje të kësaj natyre në fushën e kulturës ose në atë të 
shkëmbimeve sportive. Do të merremi ne si Kuvend deri në detaje me këto lloj marrëveshjesh 
ose traktatesh? Mund t’ia linim atij.  



Abdi Baleta: Mendoj së formulimi i kësaj pike është në rregull dhe duhet të mbetet siç 
është. Ky nen, në krahasim me të kaluarën, ka specifikuar më hollësisht disa traktate 
ndërkombëtare, që duhet të mbeten ekskluzivisht për  ratifikim e denoncim nga Kuvendi 
Popullor dhe është një përparim në këtë drejtim. Kjo pikë duhet të mbetet për  arsye se në 
traktatet ndërkombëtare, që do të përfundojë në të ardhmen vendi ynë, mund të specifikohet 
shprehimisht që, për  rëndësinë që mund të kenë, do t’i ratifikojë traktatet. Sot nuk mund ta 
dimë se cilat traktate mund të jenë. Veç kësaj, ka shumë traktate, të cilat nuk shtrohen as për  
ratifikim, as për denoncim, por mbeten për  t’u përfunduar thjesht nga mekanizma të tjerë 
shtetërore. Pra, nuk hyjmë në hollësi, se traktatet janë të panumërt. Kjo pikë është në rregull.  

Neritan Ceka - Kam mendimin që aty ku thuhet se “traktatet që kanë si rrjedhim detyrimet 
financiare për shtetin” të shtohet fjala “dhe marrëveshjet”, duke u shprehur “traktatet dhe 
marrëveshjet….” 

Fatos Nano - Krahas reformës drejt ekonomisë së tregut, për privatizimet etj., do të kemi, 
bie fjala, edhe bankë kombëtare dhe një marrëveshje bankare që nuk do të priste për t’u 
ratifikuar. Do të ishte jooportune që të mblidhej Kuvendi për të përcaktuar qëndrimin që do të 
mbahet. Prandaj Kuvendit mendoj t’i lëmë traktatet kuadër që u imponojmë organizmave të 
tjerë se ç’lloj marrëveshjesh do të lidhim dhe më duket se kështu e zgjidhim këtë shqetësim.  

Gramoz Pashko - Unë mbështes propozimin e zotit Nano, sepse do të këtë shumë 
marrëveshje, në të cilat do të implikohen hallka të caktuara të shtetit dhe s ‘ka nevojë të 
kalojnë në Kuvendin Popullor. Në asnjë vend të botës nuk kalojnë para organit më të lartë 
ligjvënës të gjitha marrëveshjet.  

Kastriot Islami - Mbas shumë diskutimesh, me sa duket, mbetëm në këtë formulim, siç e 
tha dhe deputeti Baleta.  

Tonin Alimëhilli - Në paragrafin e pestë mendoj që fjala “shtetasve” të zëvendësohet me 
fjalën “njeriut.”  

Gramoz Pashko - I gjithë ky paragraf mua më duket si parazit. Nuk e di përse duhet dhe 
çfarë janë këto traktate ose marrëveshje të mundshme që kanë të bëjnë me të drejtat dhe 
detyrat themelore të individit. KSBE-ja është e angazhuar në një kuadër shumë më të 
përgjithshëm sesa thjesht me të drejtat dhe liritë e individit.  

Ilir Dushi - Për shembull, çështja e ekstradimit, a nuk është një traktat ose një 
marrëveshje që ka të bëjë me të drejtat themelore të shtetasve? Prandaj mendoj se është një 
pikë dominante, që do t’i kalojë pikërisht Kuvendit Popullor dhe askujt tjetër.  

Kastriot Islami - Atëherë ta votojmë këtë pikë kështu siç është.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me dy të tretën e votave. 
Pika 6. Ka vërejtje? Nuk ka.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretën e votave.  
Pika 7. Ka vërejtje? Nuk ka.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretën e votave. 
Pika 8. Ka vërejtje?  
Naim Karriqi - Kam mendimin që kjo pikë të formulohet kështu: “Zgjedh dhe shkarkon 

Presidentin e Republikës së Shqipërisë.”  
Abdi Baleta - Edhe unë kisha këtë propozim.  
Kastriot Islami - Kush është pro me formulimin “zgjedh dhe shkarkon Presidentin e 

Republikës së Shqipërisë?”  
Miratohet me 100 për qind të votave.  
Pika 9. Ka vërejtje?  
Agim Mero - Desha të bëhet një sqarim, që pse të mos futet në këtë pikë edhe Kryetari i 

Hetuesisë së Përgjithshme.  
Napolon Roshi - Në pikën 9 mendoj të shtohet ky paragraf: “Zgjedh Drejtorin e 

Përgjithshëm të Radiotelevizionit Shtetëror, mban nën kontroll përmes komisionit parlamentar 
natyrën mbarëkombëtare, pluraliste të informacionit dhe të programeve radiotelevizive.” E 
kuptoj që ju kam shqetësuar me Radiotelevizionin, por para së të vija këtu, u jam betuar 
kolegëve të mi që do të luftoj për depolitizimin e Radiotelevizionit dhe mendoj së miratimi i 
kësaj shtese është vetëm në favor të kombit.  

Arben Imami - Ideja e zotit Roshi është e frytshme. Mund të dalë si një pikë e vetme që 
përgjithësisht organet e informacioni zyrtar të kontrollohen. Është një përvojë e tërë botërore 



që televizionet zyrtare kanë komisione që pasqyrojnë përbërjen e parlamentit dhe vendosin 
për politikën e televizioneve dhe të radiove.  

Kurse për pikën që është në tekst, mendoj se aty flitet edhe për Këshillin Kushtetues, që 
ende nuk e kemi ndërtuar. Por, edhe po ta kishim ndërtuar, nuk ka mundësi që Këshilli 
Kushtetues të shkarkohet, sepse nuk ka mundësi që gjykatësi kushtetues, i cili duhet të jetë i 
palëvizshëm, i garantuar, që të bëjë një gjykim të drejtë e të paanshëm, të mund të 
shkarkohet nga Kuvendi Popullor. Në këtë moment është më mirë që ta heqim fare titullin 
“Këshilli Kushtetues” dhe më pas, kur të hartojmë kapitullin e Këshillit Kushtetues ta 
shqyrtojmë e ta votojmë.  

Viktor Doda - Nuk jam dakord me mendimin e deputetit Roshi që Kuvendi Popullor të 
mbajë nën mbikëqyrje Radiotelevizionin. 

Kastriot Islami -  Propozimin e deputetit Roshi mund ta marrim si pikë të 13-të.  
Fatos Nano - Koncepti bashkëkohor është që organet zyrtare të informacionit duhet të 

jenë nën kontrollin e parlamentit dhe unë e mbështes këtë koncept, por po të shikojmë më 
poshtë nenin 19, që bën fjalë për komisionet e përhershme dhe të përkohshme të Kuvendit 
Popullor, nuk na pengon asgjë që të ngremë edhe një komision vigjilence ose kontrolli për 
këto organe dhe t’i ngarkojmë këtë detyrë e të na raportojë në Kuvend.  

Gafur Shameti - Jam dakord me pikën 9, por do të shtoja se deri më sot, në këto 46 vjet 
me hetuesinë janë bërë eksperimentime, duke qenë herë nën drejtimin e Ministrisë së 
Drejtësisë, herë nën drejtimin ose kontrollin e Ministrisë së Punëve të Brendshme etj., etj. 
Mendoj se edhe Hetuesia e Përgjithshme, ashtu si Gjykata e Lartë dhe Prokuroria e 
Përgjithshme, të vihet patjetër nën kontrollin e Kuvendit Popullor.  

Abdi Baleta - Unë mendoj se kështu siç është shprehur pika 9, është zgjidhur drejt. 
Hetuesia duhet të jetë nën varësinë e Ministrisë së Drejtësisë. Organi për dhënien e 
drejtësisë janë gjykatat, ndërsa hetuesia është një organ që do të kryejë funksione të 
mirëfillta administrative dhe ka për detyrë të gjejë fakte, të vërtetojë ose të hedhë poshtë një 
pretendim, jo të bëjë gjykime. Ajo ka nevojë për të bashkëpunuar me organizma të tjerë 
administrativë dhe mendoj se do të ishte më mirë të lihet kështu siç e kemi këtu.  

Fatos Nano - Mbështes mendimin e zotit Baleta edhe për një arsye tjetër: meqenëse 
hetuesia nuk është në strukturen e organizmave që varen nga Qeveria, e kemi ndjerë 
mungesën e saj dhe kemi qenë të paaftë, me këmbë e duar të lidhura, për ta vënë në pozita 
më të mira. Prandaj do të ishte mirë që ajo të hynte në strukturën e Qeverisë dhe të Ministrisë 
së Drejtësisë.  

Fehmi Abdiu - Është e vërtetë që problemi i hetuesisë në situata të caktuara është 
zgjidhur në mënyra të ndryshme dhe s‘ka pasur stabilitet, por në kohën që hetuesia u caktua 
si organ i Kuvendit, në pëgjithësi në opinionin publik përparimtar nuk u prit mirë. Kam 
mendimin se në projekt është parashikuar drejt, që hetuesia të mos mbetet organ i Kuvendit 
Popullor, por si organ i administratës shtetërore, i pavarur, i varur nga Ministria e Drejtësisë 
vetëm për sa i përket kontrollit administrativ.  

Kastriot Islami - Kush është pro për pikën 9 siç është në tekst?  
Arben Imami - Më falni. Unë bëra një propozim për heqjen e fjalës “Këshilli Kushtetues”, i 

cili nuk ekziston.  
Fehmi Abdiu - Në qoftë se do të biem dakord të gjithë, që në përfundim të këtyre 

dispozitave të diskutojme edhe për disa dispozita për sistemin gjyqësor, ndër të cilat është 
parashikuar edhe problemi i Këshillit Kushtetues, unë mendoj që ta lëmë si shteg të hapur që, 
në qoftë se do të vendosim për Këshillin Kushtetues, të kemi të drejtë që pikën 9 ta 
shënojmë, përndryshe, në qoftë se nuk do të shprehemi për Këshillin Kushtetues, do të 
mbetej diçka pa kuptim. Pra, ta lëmë këtë me një pikëpyetje. Nëse në të ardhmen do të 
shprehemi për të, do ta shtojmë në vendin që ka këtu në pikën 9 dhe që e meriton. Nëse nuk 
do të shprehemi për të, paraprakisht ta kemi të hequr.  

Gramoz Pashko - Në qoftë se këtu do të mbetet termi “Këshilli Kushtetues”, ideja nuk 
është që i gjithë Këshilli Kushtetues do të zgjidhet nga Parlamenti, por vetëm disa anëtarë të 
tij, kurse disa anëtarë të tjerë duhet të jenë jashtë Parlamentit. Prandaj, në qoftë se do të 
mbetej, të shprehej “anëtarë të Këshillit Kushtetues që do të jenë parlamentarë.”  

Fatos Nano - Unë e kuptoj kështu këtë çështje: këtij Kuvendi do t’i paraqitet përbërja e të 
gjithë këtyre organizmave që përmenden në këtë nen dhe për pjesëtarët deputetë ose jo të 
tyre do të gjykojmë një për një dhe në tërësi do të miratojmë emërimin ose shkarkimin e tyre. 
Më duket se në koncept e në parim është zgjidhur drejt, por të kemi parasysh edhe këtë anë 
procedurale.  



Sali Berisha - Lidhur me Këshillin Kushtetues e kemi të vështirë të shprehemi pa njohur 
kompetencat dhe strukturën e këtij organizmi. Prandaj do t’u lutesha grupeve të juristëve, të 
na paraqitnin brenda këtij sesioni një material për konceptimin e këtij Këshilli, në mënyrë që 
ne pastaj të bënim plotësimin e duhur.  

Ismail Lleshi - Unë jam dakord me sugjerimin e deputetit Sali Berisha, për ta hequr 
Këshillin Kushtetues nga kjo pikë dhe pastaj, brenda këtij sesioni, në qoftë se ne, me një ligj 
të veçantë të natyrës kushtetuese, do të biem dakord për ndërtimin e Këshillit Kushtetues, aty 
do të përcaktonim edhe nga del, kompetencat, funksionet dhe detyrat e tij.  

Kastriot Islami - Atëherë hedhim në votë pikën 9 me vërejtjen për të hequr Këshillin 
Kushtetues.  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretën e votave.  
Pika 10. Ka vërejtje?  
Franko Kroqi - Propozoj që pika 10 të këtë këtë formulim: “Kontrollon veprimtarinë e 

organeve të zgjedhura prej tij dhe të organeve që vendos për t’i krijuar ose prishur.”  
Ismail Lleshi - Nga Kuvendi Popullor del edhe Gjykata e Lartë, por pasi del, ajo nuk ka 

lidhje më me të në pikëpamje të drejtësisë që jep.  
Petrika Minga - Në pikën 10 nuk përfshihet Gjykata e Lartë. Kush e kontrollon 

veprimtarinë e saj?  
Ilir Dushi - Nuk mund të pranojmë që Gjykata e Lartë të vihet nën pushtetin e një organi 

legjislativ. Ne pranojmë në parim ndarjen e tri pushteteve. Pra, formulimi i paraqitur është i 
saktë.  

Bashkim Kopliku - Në nenin 14 themi që Kuvendi Popullor është organi më i lartë i 
pushtetit shtetëror dhe i vetmi organ ligjvënës. Unë mendoj që kontrolli duhet të jetë një e 
drejtë e organit që emëron. Prandaj sugjeroj që në pikën 10 të thuhet që “kontrollon 
veprimtarinë Këshillit të Ministrave dhe të gjithë atyre që emëron.”  

Abdi Baleta - Rregullimi që është bërë këtu, është një  përparim në legjislacionin tonë. 
Ne pranojmë ndarjen e pushteteve, gjë që s ‘e kemi patur, madje kishim frikë edhe ta thonim 
nganjëherë. Duhet pasur parasysh që veprimtaria gjyqësore kontrollohet vetëm në rrugë 
gjyqësore. Gjykata më e lartë kontrollon zgjidhjen e çështjeve të gjykatës më të ulët, ndërsa 
Gjykata e Lartë ushtron vetëkontroll, kur bëhet kërkesë për mbrojtje ligjshmërie, përsa i 
përket veprimtarisë gjyqësore. Prandaj mendoj se formulimi është në rregull dhe nuk ka 
ndonje gjë për t’u shqetësuar.  

Kastriot Islami - Në fillim hedhim në votë propozimin e deputetit Franko Kroqi.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Ky propozim bie.  
Gafur Shameti - Këshillat popullorë nga do të varen dhe ku do të japin llogari?  
Kastriot Islami - Kjo duhej të ishte sqaruar në grupin parlamentar. Por, me sa duket, 

grupet parlamentare kanë punuar me sistemin e korrespondencës.  
Hedhim në votim pikën 10 kështu si është.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretën e votave.  
Pika 11. Ka ndonjë vërejtje?  
Arben Imami - Megjithëse e dimë që miratimi i njësive administrativo-tokësore është 

shumë e vështirë të bëhet në Kuvendin Popullor, nuk do të ishte e papërshtatshme nëse do t’i 
shtonim kësaj pikë edhe fjalinë “dhe miraton ndarjen e njësive administrativo-tokësore me 
propozimin e Këshillit të Ministrave.”  

Fatos Nano - Do ta rëndonte mjaft zgjidhjen e këtyre problemeve kalimi i miratimit të çdo 
njësie administrativo-tokësore në Kuvendin Popullor, sepse ka edhe zona fshatrash apo 
qytetesh që kalojnë në rajone të veçanta, të cilat kohët e fundit janë trajtuar nga Qeveria.  

Argjir Panariti - Jam dakord me sugjerimin që bëri zoti Nano, vetëm se problemi është 
për të caktuar një të mesme midis propozimit të deputetit Imami dhe të deputetit Nano. Do të 
ishte shumë e udhës që miratimi në ndarjen e njësive më të mëdha territoriale të vendit të 
ishte kompetencë e Kuvendit Popullor. Sot kemi 26 rrethe. Në të ardhmen mund të mbesin 
kaq ose mund të grupohen ndryshe.  

Kastriot Is1ami - Sipas rregullit procedural hedhim në votë propozimin e deputetit Imami.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
     Nuk miratohet, meqë  nuk merr dy të tretat e votave.  
Hedhim në votë propozimin e paraqitur në material. 
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  



Miratohet me mbi dy të tretën e votave.  
Pika 12. Ka vërejtje?  
Franko Kroqi - Si do të vendoset për krijimin ose prishjen e ministrive kur nuk i 

kontrollon? Sepse u hoq e drejta e propozuar për t’i kontrolluar organet që krijon dhe prish.  
Fatos Nano - Përderisa i lëmë në kompetencë Kuvendit Popullor kontrollin e veprimtarisë 

së Këshillit të Ministrave, ky është një organ kolegjial që ka brenda edhe ministritë. Prandaj 
deputetët janë të plotfuqishëm ndaj çdo anëtari të Këshillit të Ministrave.  

Kastriot Islami - Ka vërejtje të tjera?  
Një deputet - Kam një vërejtje për Kryesinë, sepse jeni duke ua dhënë fjalën shumë 

shpesh atyre deputetëve që janë në radhën e parë, ndërsa neve që jemi nga fundi, nuk po na 
vëreni.  

Kastriot Islami - Sa për t’ju sqaruar, Gafur Shameti është në radhën e fundit dhe sa herë 
që ka ngritur dorën, bashkë me Bashkim Koplikun, ua kam dhënë.  

Po ai deputet - Unë kisha vërejtje pikërisht për pikën 9 dhe kam kërkuar leje për të folur 
disa herë, por s’ma dhatë fjalën. Prandaj , ju lutem shumë, shikoni edhe këtej nga fundi 
ndonjëherë.  

Tonin Alimëhilli: Mendoj që formulimi i pikës 12 të jetë kështu: “Vendos krijimin ose 
prishjen e ministrive dhe të institucioneve të barabarta me to”, sepse në Këshillin e Ministrave 
marrin pjesë edhe drejtorët e këtyre institucioneve.  

Kastriot Islami - Ka propozim tjetër?  
Agron Dibra - S’më duket i drejtë propozimi që bëri deputeti Alimëhilli, sepse s’ka pse të 

ngarkohet Kuvendi në përcaktimin e drejtorive të përgjithshme, siç është ajo e PTT-s, e 
ekonomisë komunale, e peshkimit etj. Këto të kalojnë në kompetencë të Kshillit të Ministrave.  

Fatos Nano - Mua më duket racional mendimi i deputetit Alimëhilli, po qe se nënkuptojmë 
organe shtetërore të barasvlefshme me ministritë, siç është, për shembull, Komiteti i 
Riorganizimit të Ekonomisë që krijuam tani me dekrete të Presidiumit, në mungesë të 
mbledhjes së Kuvendit, por në të ardhmen do ta krijojmë ne, kurse Drejtoria e Përgjithshme e 
Peshkimit e të tjera, sigurisht që do të ishin të diferencuara.  

Kastriot Islami - Hedhim në votë propozimin e deputetit Tonin Alimëhilli: “Vendos krijimin 
ose prishjen e ministrive dhe të organizmave të tjera të njësuara me to.”  

Nuk e di nëse do të ishte dakord deputeti Alimëhilli, që fjala “të njësuara” të zëvendësonte 
fjalën "të barabarta.”  

Tonin Alimëhilli - Atë e rregullojnë juristët.  
Kastriot Islami - Kush është pro me propozimin e deputetit Alimëhilli? Kundër? 

Abstenim?  
Fiton ky propozim me mbi dy të tretën e votave.  
Ali Spahia - Në lidhje me pikën 6 të nenit 15, për hir të forcimit të unitetit gjithëkombëtar 

dhe të uljes së tensioneve sociale, i propozoj Kuvendit të japë amnisti për të gjithë të 
burgosurit që kanë kryer krime kundër shtetit.  

Kastriot Islami - Këtë propozim mund ta shqyrtojmë kur të miratojmë materialin në tërësi.  
 Leontiev Çuçi - Mendoj se problemi që ngriti deputeti parafolës është me të vërtetë një 

problem që ia vlen për ta parë, por ne jemi të papërgatitur për të, nuk është një problem që 
mund ta trajtojë ky Kuvend në këtë sesion, pasi nuk është bërë as përgatitja e duhur 
shtetërore dhe më duket se, duke trajtuar atë, dalim jashtë rendit të ditës.  

Fehmi Abdiu - Jo vetëm aq, shoku Kryetar, por përgatitja dhe dhënia e amnistisë është e 
lidhur me marrjen e një sër masash organizative, ligjore, përgatitore, që duhen zgjidhur 
paraprakisht, së këtu nuk vihet me një mendim të rastit e të çastit, qoftë edhe jashtë rendit të 
ditës, për t’i dhënë rrugë një problemi kaq të madh. Prandaj mendoj që të vazhdojmë sipas 
procedurës së caktuar në rendin e ditës.  

Napolon Roshi - Mendoj që propozimi im të kalojë si pikë më vete.  
Flamur Çani - Desha ta pyesja zotin Roshi: Po sikur të qe ai vetë punonjës i 

Radiotelevizionit, a do ta bënte këtë propozim?  
Kastriot Islami - Ju lutem, të mos futemi në të tilla debate, se kemi përpara një detyrë 

shumë më të rëndësishme sesa të tilla debate.  
Sali Berisha - Zoti Kryetar,  
Në tufën e ligjeve që po miratojmë, konkretizimi i pikës së amnistisë me një rezultat 

konkret do të ishte një gëzim i madh për qytetarët shqiptarë. Prandaj mundësisht le të punojë 
një grup juristësh për këtë dhe në rast së arrijmë të konkretizojmë shpalljen e një amnistie 
deri në fund të punimeve të këtij sesioni, do të ishte një vepër bamirësie fort e mirë e këtij 
Kuverdi, me implikacione politike pozitive. Propozoj që një grup juristësh të punojë për 



përgatitjen e materialit për amnistinë dhe, në rast se arrijmë ta kemi gati deri në fund të këtij 
sesioni, do të ishte kënaqësi për të gjithë deputetët që ta mbyllnim sesionin me një amnisti.  

Kastriot Islami - Mendoj që ta mbyllim një herë punën me këtë material që po 
shqyrtojmë, ta miratojmë në tërësi atë dhe pastaj të shikojmë propozimet, për të shtuar në 
rendin e ditës problemet më të rëndësishme që ekzistojnë. Jam dakord me shqetësimet që 
keni qoftë për këtë problem, qoftë për depolitizimin, por pasi ta mbarojmë këtë detyrë që 
kemi.  

Ka ndonjë vërejtje për propozimin e deputetit Roshi?  
Natasha Lako - Unë mbështes propozimin e deputetit Roshi, me ndryshimin që të 

shtohen fjalët “kontrollon mjetet e informacionit.”  
Një deputet - Do t’u lutesha të gjithë shokëve deputetë të mos bëjmë lojë fjalësh këtu. 

Populli nga ne pret bukë, punë, kulturë, investime e jo politikë dhe lojë fjalësh. Dje u tha që në 
Shqipëri mund të krijohen stacione private radiotelevizive e ku di unë, sot thuhet që ta futim 
Radiotelevizionin nën kontrollin e Kuvendit Popullor e të mbajmë përgjegjësi ne.  

Një deputet  - Zoti Kryetar,  
Problemi që ngre zoti Roshi është shumë i rëndësishëm dhe unë mendoj që njerëzit nuk 

duhet të nguten për ta hedhur menjëherë në votë. Deri tani kemi punuar mirë dhe shpesh 
votimi është bërë formal, se  shumë herë kemi rënë në konsensus. Mendoj që kush ka ndonjë 
gjë të paqartë për këtë problem, le të pyesë, të sqarohet, por duhet medoemos të biem në 
konsensus për të, se është shumë i rëndësishëm.  

Lutfi Dautllari - Televizioni, si shumë struktura të tjera, është pjesë e strukturës 
qeveritare. Unë jam për atë që televizioni dhe tërë strukturat qeveritare të kontrollohen, sa 
herë ndihet e nevojshme nga Kuvendi Popullor. Përderisa ne kemi ngritur pranë Qeverisë 
organizma të caktuar, kemi një Komitet të Kulturës dhe Arteve, që e ka në mbikëqyrje, nuk 
lind nevoja të ngremë organizma të tjerë për këtë çështje. Problemi i ngritjes së një komisioni 
të posaçëm të shikohet kur të diskutojmë për komisionet e Kuvendit Poullor.  

Xhemal Dauti - Deputeti Fatos Nano tha që do të krijohet një komision. Ne e dimë që do 
të krijohen komisionet e Kuvendit Popullor. Në komisionin e përhershëm sigurisht do të ketë 
deputetë që do të kontrollojnë tërë këtë aktivitet. Më duket e tepër ta ngarkojmë Kuvendin 
edhe me drejtorë.  

Ahmet Kamberi - Po përsëris disa herë të njëjtën gjë, shoku Kryetar, për të cilën edhe 
insistoj. Duhet të na kurseni energjitë, që të jemi më rentabël. Ka një propozim. Në qoftë se 
ky propozim u mbështet edhe nga një tjetër dhe nuk kundërshtohet nga askush, është i 
pranuar me konsensus. Por në qoftë se ai u mbështet nga një tjetër dhe u kundërshtua nga 
një tjetër, atëherë s’ka konsensus, por votohet. Dhe ne përpara se të hyjmë në thellësi të 
nenit që propozohet, duhet të biem dakord në parim: ta marrim apo jo në shqyrtim, pastaj të 
formulohet neni që propozohet. Ne duhet t’i përmbahemi këtij rregulli, ndryshe largohemi nga 
rendi i ditës dhe merremi me probleme të tjera që nuk janë të së njëjtës rëndësi. Ju duhet të 
qortoni deputetët që nuk i përmbahen këtij rregulli.  

 Sali Berisha - Zoti Kryetar,  
Çështja e informacionit është e lidhur direkt me të vërtetën, pa të cilën nuk ka e nuk mund 

të këtë demokraci. Preokupimi i deputetëve për entin shtetëror të Radiotelevizionit dhe 
Agjencisë Telegrafike Shqiptare është i madh. Edhe unë bashkohem me propozimin e 
deputetit Nano që ky Kuvend të ngrejë një komision të posaçëm për mbikëqyrjen e 
veprimtarisë së këtij enti shtetëror dhe ky komision të konsultohet me drejtorin e përgjithshëm 
të këtij enti.  

Engjëll Beshaj - Kuvendi Poullor edhe për Radiotelevizionin do t’i kërkojë llogari 
Kryeministrit, kushdo që të jetë, dhe nuk ka pse t’i kërkojë llogari këtij enti direkt. Kryeministri 
do të përgjigjet para Kuvendit si për të gjitha problemet e tjera, edhe për  Radiotelevizionin. 
Unë jam dakord me propozimin e deputetit Ahmet Kamberi dhe propozoj ta hedhim në votë.  

Halil Hasko - Unë nuk jam dakord me këtë frymë monopolizimi që fryn këtu në Kuvendin 
Popullor. Ndërkohë që flasim për iniciativë dhe ngarkojmë Qeverinë si organ ekzekutiv, nga 
ana tjetër, për çështje që na mundojnësentimentet, mendimet ose paragjykimet, duam t’i 
centralizojmë. Kjo nuk më duket e drejtë.  

Sali Berisha - Mjetet e informacionit vërtet mund të varen nga Kryeministri. Detyra dhe 
korrektesa profesionale e tyre kërkon që të kritikojnë Kryeministrin sa herë që ai të gabojë, 
prandaj dhe duhet të jetë komisioni i vigjilencës, i përbërë nga multipartiakë e nga parlamenti.  

Agustin Shqalësi: Zoti Kryetar, shtrohet çështja për vënien nën kontroll të të gjitha 
mjeteve të informacionit zyrtar.  Në qoftë se këmbëngulet për Televizionin, ky është një nga 
ato mjete. Kjo mund të arrihet nëpërmjet komisionit të posaçëm që do të krijohet dhe e 



mbështes në këtë pikë zotin Nano, por nuk duhet të bëhet objekt diskutimi i gjatë e me 
tendencë, negative këtu në Parlament. Një propozim i tillë të duket sikur është privilegj që po i 
bëhet zotit Roshi. Ky nuk është privilegj, se çdo njeri ka të drejtë të shprehë mendimin e tij 
dhe ta mbrojë deri në fund. Kontrolli ndaj mjeteve të informacionit zyrtar është një kërkesë jo 
vetëm për Parlamentin, por mbi të gjitha për kombin, për popullin.  

Osman Murati - Mendoj që edhe nga ju si Kryesi, bashkë me ne t’i përmbahemi me 
rigorozitet rendit të ditës. Jeta ka probleme nga më të ndryshmet. Kur diskutojmë këtë ligj 
themelor ose dispozitat e përgjithshme, këtu është gjithë jeta politike, ekonomike dhe 
shoqërore. Në kohë të caktuar dhe me rend dite të caktuar të gjykojmë edhe për problemet 
që  nxjerr jeta, sepse nuk na e privon kush të drejtën si deputetë të ngremë në kohë 
problemin që na shqetëson dhe të gjykojmë për të.  

E dyta, kam mendimin se në komisionet e Kuvendit Popullor që do të ngremë, me këtë 
rend dite që kemi parashikuar për këtë sesion, bën pjesë edhe kontrolli i komisionit përkatës 
për Radiotelevizionin, ndaj nuk e quaj të arsyeshme që të ngremë një komision të posaçëm 
për Radiotelevizionin.  

Xhelil Gjoni - Unë mendoj se një institucion i tillë siç është Radiotelevizioni duhet të këtë 
një status më vete, jashtë të cilit nuk duhet të ketë të drejtë asnjë drejtues prej tyre që ta 
lëvizë. Ky status të caktohet nën kujdesin e Parlamentit apo të dikujt tjetër dhe pastaj drejtorët 
e tij të emërohen sipas përkatësisë. Ashtu siç mund të flas edhe për shtypin, i cili po kaloi 
kompetencat e tij, do të ndërhyjë Prokuroria në të ardhmen.  

Pëllumb Shpata - Për problemin që ngriti deputeti Roshi dhe që e zgjeroi më tej zoti 
Nano, mendoj që shembullin më të mirë e ka dhënë ky Kuvend. Masat që u morën nga 
ndërhyrja e Kryesisë së Kuvendit Popullor për Radiotelevizionin bëri që punimet e këtij 
Kuvendi të jepen aq mirë sa dhe ne që jemi këtu, dhe të tjerët që na shohin e na dëgjojnë të 
jenë të kënaqur. Prandaj mendoj që medoemos të merret parasysh kërkesa që shtrohet nga 
zoti Roshi dhe që u zgjerua nga zoti Nano.  

Neritan Ceka - Besoj që kemi arritur në njëfarë konsensusi dhe jam i mendimit për ta 
kaluar këtë pikë në diskutimin që do të bëhet për komisionet kur të vijë puna. Përkrah 
mendimin e zotit Nano dhe të zotit Murati.  

Kastriot Islami – Megjithatë, unë do të respektoj procedurën. Ka një propozim të 
deputetit Roshi. Kush është pro? Kundër? Abstenim?  

Atëherë bie ky propozim, meqenëse nuk merr dy të tretat e votave.  
Ka një propozim të deputetes Natasha Lako: “Të emërohet një këshill pluralist për 

drejtimin e Televizionit nga Parlamenti.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Bie edhe ky propozim, meqenëse nuk fiton dy të tretat e votave.  
Atëherë mbetet konsensusi: meqenëse kjo çështje nuk është në këtë pikë, do ta rimarrim 

në shqyrtim te pika e komisioneve të Kuvendit Popullor.  
Azem Hajdari - Siç e tha edhe zoti Gjoni, t’i caktohet statusi Radiotelevizionit, këtij 

institucioni të rëndësishëm kombëtar, pastaj të merremi me problemet e tjera. Pra, duhet të 
ndiqet kjo procedurë, sepse ti mund ta emërosh e ta shkarkosh sa herë të duash drejtorin e 
saj se ke shumicën e votave.  

 Kastriot Islami - Kur të vijmë të neni që ka statusin, ta diskutojmë.  
Një deputet - Të votohet propozimi i zotit Nano.  
Kastriot Islami - Kur të vijmë te çështja e komisioneve.  
Gramoz Pashko - Më falni. Kjo s’është fare e rregullt. Zoti Nano propozoi që, kur të vijmë 

te komisionet, të krijojmë një gjë të tillë. Ne ishim që kjo pikë të vihej këtu dhe propozojmë që 
të votohet për ta vënë këtu apo te komisionet. Është krejtësisht normale që të hidhet në votë.  

Namik Dokle - Lidhur me çështjen e komisionit që propozohet, në nenin 19 të kësaj 
pakete ligjesh flitet për komisionet e përhershme dhe të përkohshme të Kuvendit Popullor. Të 
miratojmë njëherë këtë nen, pastaj në rendin e ditës që kemi miratuar ditën e parë është 
edhe zgjedhja e komisioneve dhe, kur ta shqyrtojmë këtë problem, të diskutohet edhe për 
komisionin parlamentar, komisionin e vigjilencës, të kontrollit apo të kujdesit, si do ta quajmë, 
për Radiotelevizionin dhe të mjeteve të tjera të informacionit. Që kjo është e domosdoshme, 
edhe unë jam dakord me deputeten Natasha Lako, por ama të bëhet sipas një rregulli të 
caktuar.  

Gramoz Pashko - Sugjeroj që të votohet propozimi i zotit Nano, që kjo çështje të kalojë 
në pikën 19.  



Kastriot Islami - Në qoftë se nuk do të fitonte dy të tretat e votave, do të rihapnim 
diskutimin te pika e komisioneve. Atëherë, meqenëse këtë diskutim e bëmë, të propozojmë 
vetëm komisionin. Nuk e di a do të ishit dakord me këtë propozim.  

 Medin Duraj - Më duket se po merremi me probleme anësore. Shqetësimin e deputetit 
Roshi e kemi të gjithë. Deputeti Nano mendoj se e dha mendimin të plotë e të qartë për të 
gjithë sallën. Por fakti që Kryesia nuk po zbaton rregulloren, për të cilën kemi votuar këtu, ka 
deputetë që po diskutojnë dhjetë herë për një problem, bëri që ta ndërlikojmë problemin dhe 
të zgjatemi kot, sepse në pikën 19 zgjidhet problemi i komisionit që   propozoi deputeti Nano.  

Fatos Nano - Desha të sqaroj që interpretimin më të saktë propozimit tim ia bëri shoku 
Dokle dhe do t’ju ftoja për një konsensus që, pasi të miratojmë ekzistencën e komisioneve të 
përhershme e të posaçme dhe kur të vijmë te pika përkatëse e rendit të ditës, të diskutojmë 
edhe nevojën e një komisioni të tillë dhe ta zgjidhim plotësisht.  

Kastriot Islami - Rifillojmë punimet në orën 21.30  
 

*   *   * 
 
    Kastriot Islami - Para së të fillojmë diskutimin e nenit 16 të kalojmë në tërësi nenin 15.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet neni 15 me mbi dy të tretën e votave.  
Neni 16  
Spikeri  - Neni 16  
“Kuvendi Popullor përbëhet nga 250 deputetë, që zgjidhen në zona zgjedhjeje me numër 

afërsisht të barabartë zgjedhësish. Kuvendi Popullor zgjidhet për një kohë prej 4 vjetësh. 
Kuvendi Popullor thirret në sesionin e parë jo më vonë së dy muaj nga dita e zgjedhjes. 
Zgjedhjet e Kuvendit Popullor bëhen jo më vonë së tre muaj nga dita e mbarimit të mandatit 
të tij. Në raste lufte ose gjendjeje të jashtëzakonshme, Kuvendi Popullor mund ta zgjasë 
veprimtarinë e vet përtej afatit të caktuar, derisa të vazhdojë lufta ose gjendja e 
jashtëzakonshme.”  

Kastriot Islami - Ka vërejtje ?  
Rushen Golemi - Në këtë nen midis të tjerave thuhet: “me numër afërsisht të barabartë 

zgjedhësish.” Do të ishte mirë që këtë ta saktësonim, për të mos ndodhur keqkuptime dhe 
propozoj që të shtohet: “me plus - minus 5 për qind.”  

Rexhep Uka - Sugjeroj që t’i shtohet këtij paragrafi: “diferencat e të cilëve (zgjedhësve) 
përcaktohen me ligj.” Pra, mbështes mendimin e deputetes Golemi dhe propozoj të shtohet 
edhe kjo fjali që thashë.  

Sali Berisha - Zoti Kryetar, në konceptin e zgjedhjeve të lira parakuptohet edhe një 
përcaktim përafërsisht i njëjtë me një plus-minus të caktuar të zonave elektorale. Që nga viti 
1814 e deri më sot në terminologjinë e zgjedhjeve përdoret fjala angleze “derimenter”’, e cila 
është e lidhur me emrin e një statisti hilecak amerikan, që luftoi duke bërë ndarjen me hile të 
zonave elektorale. Kjo nuk është në nderin e asnjë shteti që praktikon “derimenterin.” Prandaj 
ne, për seriozitetin tonë, duhet të përcaktojmë saktësisht se sa përqind do ta kemi tolerancën 
në diferencën e zonave elektorale. Unë  nuk po them të jetë 5 për qind, ajo mund të jetë edhe 
10 për qind, se nuk jam specialist që ta përcaktoj me saktësi, pasi këtu hyjnë disa faktorë, por 
mendoj se kjo duhet përcaktuar në këtë dispozitë, në mënyrë që “derimenteri“ në Shqipëri të 
jetë minimal.  

Arben Imami - Duke qenë se paragrafi i parë nënkupton një sistem të caktuar të ligjit 
elektoral, pra sistemin mazhoritar, dhe në zgjedhjet e ardhshme nuk dihet nëse do të 
zbatohet sistemi mazhoritar, ai proporcional apo do të jetë mazhoritar i korrektuar, mendoj se 
në përgjithësi shprehja “në zona zgjedhjeje me numër afërsisht të barabartë zgjedhësish” 
mund të hiqet fare dhe të bëhet: “që zgjidhet me votim të fshehtë, të lirë, të drejtpërdrejtë etj.”  

Nga salla - Kjo është thënë.  
Arben Imami - Në qoftë se është thënë, atëherë të thuhet vetëm që Kuvendi Popullor 

përbëhet nga 250 deputetë dhe nuk ka nevojë të përcaktojmë këtu edhe sistemin e 
zgjedhjeve. Ose të thuhet që “mënyra e zgjedhjes përcaktohet me ligj.”  

Medin Duraj - Mbështes propozimin e deputetit Imami, duke pasur parasysh që edhe 
zonat e zgjedhjeve do t’i caktojë ky Kuvend.  

Ajet Barçi - Mendoj se duhet mbajtur parasysh zona, po edhe territori. Këtu kam 
parasysh rrethin tim. Në qoftë se do të pakësohej ky numër deputetësh, është krejtësisht e 
pamundur që deputeti të marrë takim me zgjedhësit, brenda dhe një legjislature, sepse nuk ta 
lejon territori.  



Lufter Xhuveli - Kam mendimin se numri i deputetëve prej 250 vetash është i madh në 
raport me popullsinë e vogël të vendit tonë. Megjithatë, praktikisht Kuvendi është i zgjedhur 
për këtë legjislaturë. Ne nuk kemi pse të ndryshojmë numrin. Për ta lënë hapur këtë çështje 
dhe të tjera që lidhen me mënyrën e zgjedhjes, propozoj që paragrafi i parë i nenit 16 të 
ndryshojë atë, të mos jetë në radhë si paragraf i parë, por të vijë pas të tjerëve. Mund të 
gjendej një formulim i tillë, që të linim hapur shtegun për ta zgjidhur këtë çështje me ligj 
elektoral. Praktikisht propozoj këtë formulim: “Numri i deputetëve të Kuvendit Popullor dhe 
mënyra e zgjedhjes së tyre për caktohet me ligj elektoral ose ligj të veçantë.”  

Gramoz Ruçi - Edhe unë mbështes shqetësimin e drejtë të koleges deputete për këtë 
çështje, por ashtu siç e theksoi deputeti Xhuveli, ne nuk mund ta përcaktojmë sot. Jo vetëm 
pse këtë paketë ligjesh nuk e kemi definitive, por edhe për faktin tjetër që nuk e dimë sa zona 
zgjedhjeje do të kemi dhe numrin e zgjedhësve në zona. Unë kam medimin se, qoftë numri i 
zgjedhësve, qoftë dhe numri i zonave duhen përcaktuar në ligjin e zgjedhjeve.  

Azem Hajdari - Kuvendi vërtet ka 250 deputetë, por në një të ardhme do t’i sugjeroja 
komisionit që do të ngrihet, se këtë nuk ia lëmë dot ligjit, përderisa Kuvendi i cakton ligjet, jo 
ligji Kuvendin, që numri i deputetëve të jetë më i vogël, madje jo më shumë se 150 për vetë 
kushtet dhe numrin e popullsisë që ka vendi ynë. Atëherë mund të bëhet edhe ndarja e 
zonave elektorale me plus-minus dhe kjo mund të rregullohej nëpër mjet komisionit që do të 
merret me hartimin e Kushtetutës. Këtë ta ketë si sugjerim komisioni, ndërsa ne tani të 
vazhdojmë punën.  

Bashkim Kopliku - Po u referohem pak edhe shembujve të kushtetutave që kam 
parasysh. Unë, në bazë të leximit të tyre, di sa deputetë ka në bazë të Kushtetutës së saj 
Italia dhe sa ka Gjermania. Prandaj nuk e kuptoj pse nuk u dashka të jetë numri i deputetëve 
pjesë e Kushtetutës.  

Ismail Lleshi - Unë mbështes propozimin e deputetit Imami, që në paragrafin e parë të 
nenit 16 të përcaktohet përbërja e Kuvendit Popullor prej 250 deputetësh. Natyrisht, 
shqetësimi që paraqesin shokët për ecurinë e mëtejshme të këtij numri, mund të jetë i drejtë 
dhe i diskutueshëm, por nuk na takon neve ta diskutojmë këtë çështje në miratimin e këtij ligji, 
i cili është i lidhur me veprimtarinë tonë.  

Arqile Naqellari – Meqenëse kjo çështje lidhet me problemet demografike dhe nuk 
merret me ndryshime zonash, propozoj që Kuvendi Popullor të përbëhet nga deputetë që 
zgjidhen në zona zgjedhjeje me numër afërsisht të barabartë zgjedhësish të përcaktuar në 
ligjin përkatës elektora1.  

Themie Thomai - Unë mbështes propozimin e deputetit Imami. Shqetësimet e kolegëve 
deputetë  Berisha e të tjerë i shikoj të drejta, por kjo rregullohet me ligj. Kur të dalë ligji për 
zgjedhjet, mund të mbahet parasysh numri i deputetëve, proporcionaliteti dhe një marzh i 
pranueshëm në këtë çështje. Prandaj unë mendoj që, për të mos humbur kohë, ta hedhim në 
votë.  

Xhemal Dauti - Propozimi i deputetes Golemi ishte me vend, prandaj më duket shumë e 
tepërt që të zgjatemi në këtë pikë. Të gjithë jemi dakord që ta rregullojmë këtë çështje me ligj, 
po ne sot nuk jemi në gjendje ta përcaktojmë as 5 për qind, as 10 për qind.  

Ylli Vejsiu - Numri 250 që është caktuar, është fare a priori dhe pa ndonjë kriter deri më 
sot. Është një numër që mund të lëvizë me kohën, duke marrë parasysh edhe faktorin 
demografik që përmendi një nga kolegët. Prandaj mendoj ta lëmë evazive dhe të themi që 
numri i deputetëve do të caktohet me ligj e do të varet nga madhësia e një zone. Mundet që 
kjo zonë sot të jetë me 10 mijë banorë, nesër me 20 mijë. Po përcaktuam sa zgjedhës do të 
këtë një zonë elektorale, vetvetiu del edhe numri i zonave.  

Fehmi Abdiu - Kam mendimin që paragrafi i parë të mbetet siç është. Numri i deputetëve 
duhet të përcaktohet. Ndërmarrja e veprimeve për ta ndryshuar atë do të kishte pasoja të 
ndjeshme dhe do të krijonte probleme të mëdha. Mendimet që ekzistojnë, mund të 
diskutohen në një kohë të përshtatshme, natyrisht para zgjedhjeve të reja.  

Ahmet Kamberi - Ne sot jemi 250 deputetë. Pra, ky ligj ka të bëjë edhe me ne këtu. Ne 
kaq jemi dhe s’ bëhemi as më pak, as më shumë. Unë jam me propozimin e deputetëve 
Imami e Lleshi që të shkojë fjalia deri te numri 250 deputetë dhe pjesa tjetër të mbetet e 
hapur, duke thënë që do ta përcaktojmë me ligj.  

Rushen Golemi - Unë nuk diskutova problemin e numrit të deputetëve, por numrin e 
elektoratit që do të zgjedhë deputetin. Këtë ta saktësojmë, të mos ketë ndryshim me shumë 
se plus-minus 5 për qind, që të mos ketë ekuivoke.  

Arben Imami - Në propozimin tim unë nuk u shpreha as pro, as kundër numrit 250 të 
deputetëve. Mendimi im është që në këto dispozita të mos përcaktojmë mënyrën se si do të 



zgjidhen, sepse në qoftë se do të vendosim këtu shprehjen “që zgjidhen në zona zgjedhjeje 
me numër afërsisht të barabartë zgjedhësish” qoftë me plus-minus 5 për qind ose pa plus-
minus 5 për qind, ne përsëri nënkuptojmë një sistem të caktuar elektoral. Prandaj duhet t’i 
japim mundësi këtij Kuvendi të gjykojë më me pjekuri dhe në kohën e duhur, se cili sistem do 
të ishte më i përshtatshëm për momentin e ardhshëm të zgjedhjeve, cili sistem do t’i 
shërbente më tepër demokracisë. Asnjëri nga sistemet nuk është më demokratik se tjetri, por 
fakti është që në zgjedhjet e kaluara sistemi mazhoritar u tregua më pak demokratik se 
sistemi tjetër.  

Një deputet - Më duket se këtu nuk ka të bëjë as sistemi mazhoritar, as sistemi 
proporcional, për të thënë se duhet të jenë kaq apo aq deputetë. Prandaj përkrah mendimin e 
zonjës Rushen, që zonat e zgjedhjeve të jenë afërsisht të barabarta me njëfarë përqindjeje, 
që unë nuk jam në gjendje ta përcaktoj sa duhet të jetë.  

Sotir Kokeri - Po diskutohet për numrin e deputetëve. Ne jemi 250 veta. Në qoftë se me 
ligj sot do të ndryshojmë këtë numër, do të jetë 210, 260 apo 280, do ta vemë veten tonë në 
një kontradiktë. Unë jam për numrin 250 deputetë.  

Gafur Shameti: Në paragrafin e parë të nenit 16 thuhet që Kuvendi Popullor përbëhet 
nga 250 deputetë. Kjo i shërben edhe të sotmes. Edhe të nesërmes. Nëse do të thuhej që “të 
përbëhet nga 250 deputetë” do të ishte diçka më ndryshe. Kështu që unë them se kjo shkon. 
Ndërsa për fjalinë e dytë “që zgjidhen në zona zgjedhjeje me numër afërsisht të barabartë 
zgjedhësish”, mendoj që numri i tyre të rregullohet me ligj, sepse tani për tani nuk mund ta 
përcaktojmë dot sa do të jetë.  

Gjithashtu, kam mendimin se numri 250 deputetë nuk ka të bëjë me numrin e elektoratit, 
sepse elektorati ndryshon, ndërsa numri i deputetëve mbetet aq.  

Stavri Frashëri - Esenciale këtu është çështja e numrit të zgjedhësve. Propozimi im 
është që plus-minusi të jetë 500 zgjedhës  

Shkëqim Cani - Mendoj që paragrafi i parë të lexohet kështu “Kuvendi Popullor përbëhet 
nga 250 deputetë, që zgjidhen në zona zgjedhjeje me numër afërsisht të barabartë 
zgjedhësish, sipas përcaktimit konkret në ligjin për zgjedhjet.”  

Kastriot Islami - Jeni dakord ta hedhim në votë propozimin e fundit apo të zbatojmë 
rregullin procedural?  

Preç Zogaj - Kur themi 250 deputetë, mendoj se pohojmë numrin që ka aktualisht ky 
Parlament. Unë sugjeroj këtë formulim: “Kuvendi Popullor përbëhet nga 250 deputetë. 
Ndryshimet që mund të pësojë ky numër përcaktohen në ligjin elektoral përkatës, i cili 
përcakton edhe sistemin e zgjedhjeve.”  

Ali Kaza - Mendoj që ky paragraf të formulohet kështu: “Kuvendi Popullor përbëhet nga 
250 deputetë. Zonat e zgjedhjeve dhe mënyra e votimit përcaktohen me ligj.”  Fjala “mënyra” 
mund të zëvendësohet edhe me fjalën “sistemi”. 

 Bashkim Kopliku - Shprehjen “plus-minus 5 për qind” që propozon zonja Golemi, unë 
do ta zëvendësoja me shprehjen “përcaktohet me ligj.”  

Muharrem Mezini - Me sa duket formulimi më i mirë është ky që është paraqitur, prandaj 
të hidhet në votë dhe të vazhdojmë.  

Muharrem Kajolli - Mendoj që ky paragraf të formulohet kështu: “Kuvendi Popullor për 
bëhet nga 250 deputetë. Zonat e zgjedhjeve, numri i zgjedhësve dhe mënyra e zgjedhjes 
përcaktohen me ligj .”  

Kostandin Hoxha - Ndoshta na mungon eksperienca e duhur për këtë punë. Mjafton të 
përmendim faktin që, si në vendin tonë, edhe në vendet e tjera, asnjëherë zgjedhjet nuk janë 
bërë pa ligj. Çdo zgjedhje paraprihet nga një ligj, nga cilido parlament. Ne këtu po miratojmë 
një paketë ligjesh që do të shërbejë deri në miratimin e Kushtetutës. Më duket se duke lënë 
formulimin që kemi përpara, nuk humbasim asgjë, pasi në zgjedhjet e ardhshme do të këtë 
një ligj që do ta miratojë po ky Kuvend. Aty mund të përcaktojmë zonat, diferencat midis 
zonave, mënyrat e zgjedhjeve etj. Prandaj ngul këmbë që ta hedhim në votë siç është 
paraqitur.  

Osman Murati - U lutem shokëve të Kryesisë dhe të nderuarve deputetë që të marrim në 
konsideratë e ta hedhim në votë propozimin e deputetit Shkëlqim Cani.  

Një deputet - Paragrafi i parë mendoj të formulohet në këtë mënyrë: “Kuvendi Popullor 
përbëhet nga deputetë të zgjedhur me numër afërsisht të barabartë zgjedhësish, numri i të 
cilëve (deputetëve) për caktohet me ligj zgjedhjesh.”  

Ndriçim Hysa - Më duket se të gjithë kemi konverguar në një pikë, prandaj të votojmë për 
nenin siç na është paraqitur. I sugjeroj shokut që është deputet po i Elbasanit,  të mos e zërë 



frika për numrin 250, sepse kur të bëhen zgjedhjet e ardhshme, do të jemi prapë ne që do të 
vendosim për ligjin e ri të zgjedhjeve.  

Abedin Elmazi - Unë mendoj se në mënyrën siç është formuluar, paragrafi nuk lë 
alternativë për t‘u shkelur. Kur themi “në numër afërsisht të barabartë zgjedhësish”, vetëm në 
qoftë se e bën me qëllim mund të krijosh diferenca të mëdha. Mua më duket se është shumë 
i saktë.  

Kastriot Islami - Të votojmë këtë formulim që është në projekt,  apo t’i marrim 
propozimet me radhë? 

(Ka zëra nga salla që të hidhen në votë propozimet.)  
Dakord. Atëherë hedhim në votë sipas procedurës të gjitha propozimet e bëra nga 

deputetët.  
Propozimi i deputetit Arben Imami.  
Arben Imami - E tërheq propozimin.  
Kastriot Islami - Propozimi i deputetes Rushen Golemi. Kush është pro? Kundër? 

Abstenim? Nuk miratohet meqenëse nuk fiton dy të tretat e votave.  
Propozimi i deputetit Rexhep Uka. Kush është pro? Kundër? Abstenim?  Nuk miratohet 

meqenëse nuk fiton dy të tretat e votave. 
Propozimi i deputetit Kiço Mustaqi. E ka paraqitur me shkrim: “Numri i deputetëve 

caktohet me ligj nga Kuvendi Popullor në zona zgjedhjeje me numër afërsisht të barabartë.” E 
tërheq.  

Propozimi i deputetit Shkëlqim Cani. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Nuk miratohet.  
Propozimi i deputetit Preç Zogaj. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Nuk miratohet.  
Propozimi i deputetit Muharrem Kajolli. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Nuk 

miratohet.  
Tani hedhim në votë formulimin siç është dhënë në nenin 16.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet me dy të tretën e votave.  
Petrit Llaftiu - Kam vetëm një vërejtje të vogël për nenin 16, më tepër të karakterit 

redaktorial. Në rreshtin e dytë nga fundi fjala “mund ta” është mirë të mos jetë. “Në rast lufte 
ose gjendjeje të jashtëzakonshme Kuvendi Popullor zgjat veprimtarinë e vet për tej afatit ...” 
kështu mendoj unë të formulohet kjo pjesë e këtij neni.  

Kastriot Islami - Neni 17  
Spikeri - Neni 17: “Kuvendi Popullor zgjedh Kryesinë e vet, e cila përbëhet nga Kryetari 

dhe dy zëvendëskryetarët. Veprimtaria e Kuvendit Popullor dhe e Kryesisë së tij zhvillohen 
sipas rregullores së miratuar prej tij .”  

Kastriot Islami - Ka vërejtje?  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet neni 17 me dy të tretën e votave.  
Neritan Ceka - Unë propozoj që seanca për sot të mbyllet dhe të vazhdojmë nesër. 

Kërkoj që propozimi im të hidhet në votë.  
 Kastriot Islami - Para se ta hedhim në votë, do t’ju sugjeroja që të punonim, meqenëse 

edhe populli pret një punë të madhe nga ne dhe për t’i miratuar ligjet sa më shpejt.  
Dhimo Dundo - Të vazhdojmë punën. Ne thamë që do të punojmë me intensitet të lartë.  
Kastriot Islami - Kush është dakord që të vazhdojmë? Kundër? Abstenim?  
Miratohet propozimi për të vazhduar.  
Neni 18  
Spikeri - Neni 18: “Kuvendi Popullor mblidhet në sesione jo më pak së katër herë në vit”. 

Varianti i dytë: “jo më pak së gjashtë herë.”  
Sesionet e Kuvendit Popullor thirren me vendim të Kryesisë së tij. Kryesia është e 

detyruar të thërrasë sesionin e Kuvendit Popullor edhe kur kjo kërkohet nga Presidenti i 
Republikës, nga Këshilli i Ministrave ose nga një e treta e deputetëve.  Mbledhjet e Kuvendit 
Popullor hapen kur është e pranishme shumica e deputetëve. Mbledhjet e Kuvendit Popullor 
bëhen të hapura, me përjashtim të rasteve të veçanta kur Kuvendi Popullor vendos ndryshe.”  

Kastriot Islami - Ka vërejtje?  
Faik Memushi - Meqenëse në paragrafin e parë na serviren dy variante, unë jam për 

variantin e parë.  
Blerim Çela - Unë jam për variantin e dytë: të mblidhemi jo më pak se gjashtë herë në vit, 

aq më tepër që kemi shumë punë përpara për të bërë.  
Arben Imami - Meqenëse janë paraqitur dy variante, sugjeroj të votohet për variantet, se 

po të fillojmë të 250 deputetët të shfaqin mendimin për to, do të bëhej i panevojshëm votimi.  
Kastriot Islami - Ka propozim tjetër përveç problemit të dy varianteve?  



Napolon Roshi - Këtu thuhet: ”Nga Këshilli i Ministrave ose nga një e treta e deputetëve.” 
Propozoj që  “një e treta”  të bëhet “një e pesta” dhe kam përshtypjen që, në qoftë se një e 
pesta e deputetëve e sheh të arsyeshme të mblidhet Kuvendi Popullor, më duket se kjo është 
e arsyeshme, pasi 50 deputetë përfaqësojnë një elektorat të madh.  

Anastas Pone - Unë jam për variantin e parë dhe, e dyta, aty ku flitet për thirrjen e 
sesioneve të Kuvendit Popullor, mendoj se mund të thuhet kështu: “Sesionet e Kuvendit 
Popullor thirren me vendim të Kryesisë së tij, nga Presidenti i Republikës, nga Këshilli i 
Ministrave ose nga një e treta e deputetëve.”  

Sali Berisha - Zoti Kryetar, unë nuk arrij të konceptoj se si Kuvendi Popullor mund të 
thirret nga Këshilli i Ministrave. Duke pasur parasysh ndarjen e pushteteve e të tjera, kjo 
klauzolë më ka çuditur.  

Kastriot Islami - Aty thuhet “kur kjo kërkohet nga Këshilli i Ministrave.”  
Sali Berisha - Pse të mblidhet Kuvendi Popullor kur kërkohet nga Këshilli i Ministrave? 

Sepse Këshilli i Ministrave në këtë rast bëhet i barasvlefshëm me Presidentin dhe me 
deputetët. Unë kërkoj shpjegime për këtë.  

Fatos Nano - Unë e quaj të domosdoshme këtë, për cilindo këshill ministrash. Ai mund të 
vihet para një situate të tillë, kur ta ketë vërtet të nevojshme të konsultohet e të takohet në 
Kuvendin Popullor, për të raportuar dhe për të kërkuar rrugëzgjidhje për situata të veçanta. 
Kjo është njëra nga alternativat, pra nuk është e vetmja. Në të kundërtën do t’i duhej Këshillit 
të Ministrave të mblidhte një të tretën ose një të pestën e deputetëve apo të bisedonte me 
Kryesinë për ta zgjidhur këtë çështje.  

Një deputet - Unë jam dakord me vërejtjen që bëri deputeti Berisha. Këshillit të 
Ministrave mund t’i lindin probleme, por ai do të konsultohet me Presidentin e me Kryesinë e 
Kuvendit Popullor dhe këta, po e gjetën të arsyeshme, do ta mbledhin Kuvendin. Prandaj 
mendoj se nuk ka nevojë të thuhet: “me kërkesën e Këshillit të Ministrave.” 

Vangjel Stamo - Në paragrafin ku flitet për hapjen e mbledhjeve të Kuvendit Popullor, kur 
është e pranishme shumica e deputetëve, mendoj që “shumica e deputetëve” të 
zëvendësohet me “70 për qind të deputetëve.”  

Ilir Dushi - Jam në mbështetje të këtij neni. Këshilli i Ministrave në këtë rast nuk i 
imponohet Kuvendit Popullor, duke e urdhëruar që të mblidhet. Por ai kërkon dhe rastet se 
kur mendon për t‘u mbledhur Kuvendi Popullor nuk mund të parashikohen dot me ligj, prandaj 
është e domosdoshme që ne t’i japim mundësi Qeverisë të konsultohet me Kuvendin 
Popullor.  

Përsa i përket propozimit të deputetit Roshi për ta bërë “një të tretën” “një të pestën e 
deputetëve”, mendoj se duhet ta pranojmë. Propozoj ta hedhim në votë siç është, me 
ndryshimin që propozoi deputeti Roshi.  

Sali Berisha - Zoti Kryetar, në nenin 18 theksohet që   “Kryesia është e detyruar të 
thërrasë sesionin e Kuvendit Popullor.” Kjo më duket tepër obligative.  

Muharrem Kajolli - Mendoj që shprehja “është e detyruar të thërrasë” të zëvendësohet 
me shprehjen: “kur e sheh të arsyeshme thërret.”  

Kastriot Islami - Më duket se nuk janë në një plan Presidenti, Këshilli i Ministrave dhe një 
e treta e deputetëve.  

Genc Ruli - U duk sikur kjo ishte një lloj imponimi ose ulje pushteti që i bëhet Kuvendit. 
Kuvendi nga të mbledhurit nuk humbet asgjë. Sa më shumë ditë të jetë i mbledhur, aq më 
shumë fuqi ka ai. Prandaj në këtë rast nuk i cenohet gjë Kuvendit. Madje a ka mundësi që në 
365 ditë që ka viti, Kuvendi të jetë i mbledhur 300 ditë? Kështu as Presidenti, as kush tjetër 
gjatë kësaj kohe nuk mund të nxjerrë dekrete të tjera, se është vetë Kuvendi i mbledhur.  

Tritan Shehu - Unë mendoj se veçanërisht për periudhën që jemi, është e domosdoshme 
që Kuvendi Popullor të mblidhet sa më shpesh. Më duket se varianti i dytë, që të mblidhet në 
çdo dy muaj, është i pamjaftueshëm. Unë do të propozoja që Kuvendi Popullor, veçanërisht 
për këtë periudhë, të mblidhet në çdo fillim muaji, për të zgjidhur problemet e tij, pra, jo më 
pak se 12 herë në vit.  

Vehap Daku - Për paragrafin e parë të nenit 18 unë kam mendimin që Kuvendi Popullor 
të mblidhet në sesionet e tij sa herë që shihet e nevojshme nga Kryesia e Kuvendit për 
probleme pune.  

Nuk kemi pse ta caktojmë me ligj që të mblidhet 4,  6 apo 8 herë në vit.  
Osman Murati - Unë gjykoj se ky është kufiri minimal i mbledhjeve të Kuvendit Popullor. 

Sa herë që lindin probleme për t‘u diskutuar, nuk na e heq kush të drejtën për të propozuar 
qoftë nga një e treta e ne deputetëve, qoftë nga Presidenti ose edhe nga Këshilli i Ministrave. 



Këtu kam parasysh se do të funksionojnë njëkohësisht komisionet e Kuvendit Popullor, që do 
ta lehtësojnë punën e tij.  

Gjithashtu, kam mendimin se ne deputetët, që përfaqësojmë popullin e zonave që na 
kanë zgjedhur, veç detyrave funksionale që kemi, duhet të kemi dhe kontakte të 
vazhdueshme me popullin, për të marrë përsipër nga Kuvendi e për të zgjidhur problemet që 
vendosen në këtë Kuvend. Mendoj se kufiri minimal prej katër mbledhjesh është i 
mjaftueshëm.  

Lidhur me propozimin që u bë për ta ndryshuar “një të tretën e deputetëve” në “një të 
pestën e deputetëve”, aty ka një shqetësim të drejtë, që unë e kuptoj, por do të gjykoja se në 
rastin konkret është e arsyeshme që minimumi duhet të jetë një e treta e deputetëve, për të 
propozuar thirrjen e Kuvendit Popullor.  

 Shkëlqim Cani - Do të kërkoja dy gjëra nga ju drejtuesit e seancave të Kuvendit: Së pari, 
të përdorni të drejtën e qortimit në rast se deputetë të ndryshëm flasin pa dhënë ndonjë 
mendim konkret dhe këtë gjë e përsërisin disa herë, sepse po flitet e po flitet dhe askush s’po 
jep një mendim konkret si duhet formuluar. Sqarojmë njëri-tjetrin, pikërisht atë punë që duhet 
ta bëjmë jashtë Kuvendit. Ju lutem shumë, shoku Kryetar, është e mira që ta përdorni edhe 
qortimin kur është rasti.  

Së dyti, mendimi im për këtë nen është ky: Në paragrafin e parë jam me variantin e parë, 
kurse në paragrafin e dytë sugjeroj që në vend të shprehjes “është e detyruar të thërrasë”, të 
thuhet “ thërret”. 

 Arben Imami - Kryesia e Kuvendit Popullor është më tepër një kryesi e karakterit teknik, 
prandaj duhet të jetë e detyruar që, me kërkesën e Presidentit ose të një grupi, një e treta apo 
një e pesta e deputetëve, ta mbledhë Kuvendin. Problemi qëndron vetëm për Këshillin e 
Ministrave. Do të sugjeroja që Këshilli i Ministrave, nëpërmjet Presidentit, të bëjë kërkesën 
pranë Kryesisë së Kuvendit Popullor.  

Pra, në qoftë se do ta lëmë: ”nga Këshilli i Ministrave (nëpërmjet Presidentit)”, ndoshta do 
të ishte një zgjidhje për t’i dhënë fund dhe këtij diskutimi.  

Bujar Kolaneci - Mua më duket se neni është përcaktuar shumë drejt. Ai vë kufirin 
minimal. Ne nuk e dimë ç’punë do të na dalin, prandaj të mos e humbasim kohën kot. 
Propozimi im është ky: Variante mund të ndërtojmë sipas dëshirave sa të duash. Të votojmë 
këto variante që janë paraqitur në nen.  

Bashkim Kopliku - Dihet që ne opozita jemi më pak se një e treta. Në botë për këtë rast 
përdoren disa shifra që janë bërë si rregull: një e treta, dy të tretat, gjysma. I bëj thirrje 
shumicës që, në qoftë se do të vendosni për “një të tretën”, do të na hiqni të drejtën ne të 
tjerëve të mbledhim Kuvendin Popullor. Prandaj insistoj që të jetë “një e pesta”, edhe për 
mirësjellje.  

Falemnderit!  
Skënder Dika - Unë nuk e kam për komoditetin e deputetit, se do ta kisha më të lehtë të 

vija këtu,, qoftë dhe një herë ose dy herë në vit, por duke e konsideruar Parlamentin një vend 
pune të dobishëm për problemet e popullit, them se sa më shumë të mblidhemi, aq më mirë 
do të ishte. Unë jam me propozimin e deputetit Tritan Shehu, që të mblidhemi çdo muaj, pra 
12 herë në vit, me rend dite.  

Argjir Panariti - Duke qenë se jemi para vendosjes së një legjislacioni të ri, që ka shumë 
punë dhe që duhet të vazhdojë për një kohë të gjatë, dëshmi për këtë është edhe fakti që po 
punojmë deri në orët e vona, gjë që nuk ka ndodhur në mbledhjet e mëparshme të Kuvendit, 
mendoj se do të ishte më e udhës që të mblidheshim dy herë në vit, me një kohë më të gjatë 
pune. Pse e bëj kështu propozimin? Sepse në periudhën ndërmjetëse do t’u jepej mundësia 
komisioneve, juristëve apo specialistëve të përgatisnin bazat dhe kolonat për sistemin e ri 
legjislativ dhe, kur të vinim këtu, të punonim, ta zëmë, tre muaj rresht, për të kaluar një pjesë 
të mirë të legjislacionit dhe më pas të mblidheshim për herë të dytë për të vazhduar përsëri 
punën.  

E dyta, lidhur me nenin 126, kam frikë se kur të vijmë më poshtë, ku thuhet se vendimet 
në Kuvend merren me shumicën e të pranishmëve, mund të na krijohet një situatë 
paradoksale, domethënë, vendimet merren edhe me 64 veta. Mendoj që ky numër është i 
mjaftueshëm. Do të ishte më mirë që Kuvendi Popullor të fillonte punë kur të ishin të 
pranishëm dy të tretat e deputetëve.  

Kastriot Islami - Kur merren vendime duhet të jenë dy të tretat e deputetëve, jo të të 
pranishmëve.  



Ali Kaza - Unë gjykoj që neni është formuluar drejt, por kam mendimin se mund të ishte 
edhe kështu paragrafi i dytë: “Kryesia është e detyruar të thërrasë sesionin e Kuvendit 
Popullor me kërkesë të Presidentit, të Qeverisë ose nga një e katërta e deputetëve.”  

Agron Fishta - Ky paragraf mendoj të formulohet kështu: “Kryesia është e detyruar të 
thërrasë sesionin e Kuvendit Popullor, kur kjo kërkohet nga Presidenti i Republikës, si dhe kur 
e shikon të arsyeshme me kërkesën e Këshillit të Ministrave ose nga një e treta e 
deputetëve.”  

Azem Hajdari - U bënë shumë propozime. Kjo është një paketë ligjesh që do t’i 
nënshtrohet edhe një ridiskutimi tjetër me hartimin e Kushtetutës. Të hedhim në votë 
propozimet dhe ky nen të kalojë, ndërsa për thirrjen e Kuvendit, këtë do ta vendosë me vonë 
Kushtetuta me ligjet që do të përmirësohen.  

 Panajot Barka - Përsa i përket numrit të deputetëve të pranishëm për hapjen e 
seancave ose të sesioneve të Kuvendit Popullor, në rastin konkret nuk duhet t’u referohemi 
kushtetutave europiane, për arsye se ato kanë parlamente funksionare, ndërsa ne nuk e kemi 
një gjë të tillë. Kështu që në rast se nuk janë të pranishëm dy të tretat e deputetëve me fillimin 
e një sesioni, nuk ka mundësi të hapet.  

Kastriot Islami - Ka propozim tjetër? Nuk ka.  
Atëherë në fillim hedhim në votë dy variantet e paragrafit të parë.  
Kush është për variantin e parë? Kundër? Abstenim?  Miratohet varianti i parë me mbi dy 

të tretat e votave. 
Propozimi i deputetit Roshi: “ ose nga një e pesta e deputetëve.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim? Nuk miratohet meqenëse nuk merr dy të tretat e 

votave.  
E njëjta gjë është edhe në propozimin e deputetit Bashkim Kopliku.  
Propozimi i deputetit Vangjel Stamo: ”Mbledhjet e Kuvendit Popullor hapen kur është e 

pranishme 70 për qind e deputetëve.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet meqënëse nuk merr dy të tretat e votave. 
Propozimi i deputetit Arben Imami: “kryesia është e detyruar të thërrasë sesionin e 

Kuvendit Popullor edhe kur kërkohet nga Presidenti i Republikës, nga Këshilli i Ministrave 
(me miratimin e Presidentit) ose nga një e treta e deputetëve.”  

Arben Imami - Jo, unë votova për “një të pestën e deputetëve”, unë tani kërkoj të votohet 
propozimi im që Këshilli i Ministrave të ketë të drejtën të thërrasë Kuvendin, por me miratimin 
e Presidentit.  

Kastriot Islami - Kush është pro me propozimin e deputetit Arben Imami? Kundër? 
Abstenim? Nuk miratohet meqenëse nuk merr dy të tretat e votave. 

Propozimi i deputetit Neritan Ceka: “Kuvendi Popullor mblidhet edhe kur kërkohet nga një 
e katërta e deputetëve.” Kush është pro? Kundër? Abstenim?  

Nuk miratohet meqenëse nuk fiton dy të tretat e votave.  
Azem Hajdari - Kërkoj që votat të numërohen mirë dhe të thuhet numri i saktë i tyre, 

sepse në këtë rrugë nuk ecet më. Po deshët të bëni punën tamam, veproni kështu ose 
ndryshe Grupi i Deputetëve të Partisë Demokratike është gati ...  

Kastriot Islami - Ju lutem, deputeti Hajdari, mos bëni presione. Për numrin e saktë të 
votave keni të drejtë. Atëherë e hedhim edhe një herë në votë propozimin e deputetit Ceka.  

Kush është pro? 74 vota pro. Abstenim?  Nuk fiton meqenëse nuk merr dy të tretat e 
votave.  

Propozimi i deputetit Argjir Panariti: ”Kuvendi Popullor mblidhet dy herë në vit në seanca 
të përhershme ... Kuvendi Popullor të mblidhet kur të jenë dy të tretat e deputetëve të 
pranishëm.”  

Kush është pro? 32 vota pro. Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet meqenëse nuk fiton dy të tretat e votave.  
Propozimi i deputetit Agron Fishta:”... si edhe kur e shikon të arsyeshme, me kërkesën e 

Këshillit të Ministrave.” Gjithashtu, është hequr propozimi për një të tretën e deputetëve.  
Agron Fishta -”Një e treta” është harruar. Unë jam për “një të tretën e deputetëve.” 
Kastriot Islami - Kush është pro? Kundër? Abstenim?  Edhe ky propozim bie meqenëse 

nuk fiton dy të tretat e votave.  
      Tani mbetet për të votuar tekstin me variantin e parë.  
Një deputet - I nderuar Kryetar, kam propozimin që të ketë të drejtën për të thirrur 

mbledhjet e Kuvendit Popullor jo vetëm Grupi i Partisë Demokratike, por edhe ai i OMONIA-s.  
Kastriot Islami - Propozimi juaj përmbahet në ato propozime që nuk u miratuan.  



Kush është pro tekstit që është paraqitur, me variantin e parë, duke hequr variantin e 
dytë: “jo më pak së gjashtë herë”.  

(Sekretaria numëron votat) 
Neritan Ceka - Tani më duket se arritëm në një pikë, kur mund të votohet çdo gjë që 

dëshirohet nga Grupi i Partisë së Punës. Qëndrimi ndaj propozimeve të opozitës për këtë nen 
nuk ka qenë aspak tolerant dhe aspak në frymën e punës së bërë deri tani. Në qoftë se 
vazhdojmë kështu, puna nuk ka për të ecur më mbarë.  

Gramoz Pashko - Zoti Kryetar, kam një vërejtje për procedurën e llogaritjes së votave. U 
votua për “një të pestën” dhe nuk u miratua me dy të tretën e votave. Pastaj u votua për “një 
të katërtën.” Pati nga Grupi i Partisë së Punës, se votat janë të hapëta dhe mundëm të 
shikonim mjaft nga ata që votuan për variantin “një të katërtën.” Tani përsëri votuam për “një 
të tretën”. Mua më duket se kjo nuk është normale, pasi votat duhej të numëroheshin, që të 
bindeshim që fitohen dy të tretat e votave me një votim serioz, apo jo.  

Kastriot Islami - S’është gabimi i procedurës së numërimit. Secili ka të drejtë të jetë 
dakord për të dyja variantet. Mundet ndonjëri të këtë votuar për të dyja variantet. Dhe juve ju 
ka ndodhur, kam përshtypjen.  

 Gramoz Pashko -  Ky është një problem mjaft i rëndësishëm, është një problem kyç. 
Opozita në këtë mënyrë nuk ka asnjëherë të drejtë të thërrasë Kuvendin Popullor. Të mos e 
kalojmë këtë problem kështu, meqë jemi të lodhur dhe si punë fëmijësh.  

Kastriot Islami - Ju lutem! Diskutuam shumë për këtë pikë. Propozimet i bëtë. Folët nga 
një e dy herë, edhe jashtë procedurës.  

Arben Imami - Zoti Kryetar, në seancën e paradites, duke vazhduar punën tej mundësive 
të të gjithë deputetëve, u bënë edhe gabime, të cilat u përpoqëm t’i rregullojmë në seancën e 
mbasdites. Mos na detyroni të gjithëve të bëjmë gabime në këtë orë e me këtë lodhje dhe 
nesër në mëngjes t’i thërrasim mendjes për atë që bëmë sonte.  

Kastriot Islami - Ju lutem, kemi arritur në momentin e votimit.  
Abedin Elmazi - Po bëj një llogari të vogël. U pranua që të fillojnë punimet e Kuvendit 

Popullor me gjysmën e deputetëve. Pak më vonë do të pranohet si bllok që të merret vendimi 
me gjysmën e votave. Domethënë do të arrijmë në një përfundim, që ne do të marrim 
vendime të rëndësishme për vendin, me 64 deputetë.  

Kastriot Islami - Ju lutem, këtë arsyetim e bëtë, sollët edhe propozimin. Tani nuk më 
pëlqen fare që të rrimë të bëjmë inskenime, kur kemi arritur në procesin e votimit. Më lejoni të 
mbaroj votimin, pastaj të diskutojmë.  

Namik Dokle - Lidhur me këtë që thuhet, se do të vijë dita të votojmë për probleme 
shumë të rëndësishme me 64 deputetë, më duket se është e padrejtë të akuzojmë 
paraprakisht deputetët, se po të jenë gjëra të rëndësishme, besoj se do të vijnë të gjithë të 
votojnë këtu. Për sa i përket vërejtjes që bënë shokët për lodhje e për ndonjë parregullsi, unë 
jam i mendimit që me të vërtetë deputetët sot kanë punuar shumë intensivisht, ndaj do të 
ishte e arsyeshme që ta ndërpresim këtu punën dhe të fillojmë nesër me nenin 19 e tutje.  

Gafur Shameti - Të them të drejtën, mua po më bën shumë përshtypje ky problem. Nuk 
ka bërë vaki në asnjë vend tjetër që është si ne, republikë parlamentare, që dy grupe të mos 
kenë të drejtë në raste të veçanta të thërrasin parlamentin. Unë them që këtu duhet menduar 
mirë, sepse mund të lindin probleme të tilla që e kemi të domosdoshme ta bëjmë këtë. Ndaj 
nuk ka asnjë arsye që të lëmë një kusht të tillë për të thirrur Kuvendin me kërkesën e një të 
tretës së deputetëve. Unë them që kjo çështje të shikohet me qetësi. Në qoftë se për çështje 
të tjera janë bërë lëshime, kemi rënë, si të thuash, në një emërues të përbashkët, kjo duhet 
shikuar me precedencë, sepse edhe ne, edhe OMONIA privohemi nga kjo e drejtë.  

Fatos Nano - Unë do të propozoja një rrugë të ruajtjes së mirëkuptimit të deritanishëm. 
Unë votova me bindje, si shumë shokë të tjerë të Grupit Parlamentar të Partisë së Punës, për 
minimumin e deputetëve që kanë të drejtë të thërrasin mbledhjen e Kuvendit Popullor, 
domethënë për një të katërtën. Do t’i ftoja, në rast se nuk do të ma quani shkelje të 
procedurës, edhe kolegët e mi që ta hidhnim edhe një herë në votë minimumin prej një të 
katërtës ose të binim në konsensus për minimumin prej një të katërtës së deputetëve që kanë 
të drejtën për të kërkuar thirrjen e mbledhjes së Kuvendit.  

Fadil Nasufi - Më duket se këtë nen po e kalojmë nga dispozitë kushtetuese, në 
rregullore të brendshme të Kuvendit aktual. Ne po i bëjmë llogaritë midis dy forcave të 
polarizuara. Të diskutojmë këtu si do të jetë neni përkatës kushtetues dhe jo ta kthejmë në 
rregullore të brendshme të parlamentit të sotëm.  

 Lumturi Rexha - Unë kam mendimin të biem dakord që sot të pushojmë dhe nesër ta 
diskutojmë këtë çështje në grupet parlamentare, duke qenë më të qetë.  



Neritan Ceka - Më duket se edhe votimi tregoi të njëjtën gjë. Varianti që u paraqit në fund 
fitoi vetëm 165 vota, domethënë më pak se dy të tretat. Kjo kërkon që ne të reflektojmë për 
këtë nen dhe këtë nuk mund ta bëjmë në kushtet e sotme. Prandaj mendoj ta lëmë për nesër, 
të mblidhemi dhe të vendosim për këtë çështje.  

Një deputet - Unë mendoj se ne duhet ta vazhdojmë rrugën e mirëkuptimit midis dy 
forcave politike, plus OMONIA-n. Kjo çështje ka nevojë për një konsultim, qoftë midis dy 
kryesive të grupeve parlamentare. Por do të thosha që nuk është dhe pa rrugëzgjidhje të 
tjera. Tërë ditën kemi punuar me një frymë shumë të mirë mirëkuptimi. Prandaj ta lëmë për 
sot dhe nesër ta gjykojmë më mirë këtë propozim që bëjnë shokët e opozitës.  

Gramoz Ruçi - Mendoj që pas gjithë kësaj pune të lodhshme ta mbyllim këtë nen sot me 
votim. Gjithë këtë mundim e djersë ta kurorëzojmë me një mirëkuptim për “një të katërtën e 
deputetëve.” Kjo është shumë demokratike e shumë normale.  

Shkëlqim Cani - Shoku Kryetar, më duket e arsyeshme kjo që tërë deputetët pothuaj po 
shprehin umanimisht mendimin që të ndërpriten sot punimet, të takohemi nesër me grupe 
dhe ta diskutojmë edhe një herë këtë problem. Unë nuk e kuptoj pse hezitohet. Ky është 
mendimi i përgjithshëm, se jemi të lodhur.  

Leontiev Çuçi - Mua nuk më vjen për mbarë fare që pas një ore e ca diskutimesh, dhe 
unë  jam dakord me përcaktimin që bëri deputeti Azem Hajdari, që këto gjëra mund t’i 
rregullojmë edhe në Kushtetutën e re që do të hartohet. Diskutuam një orë për gjëra mjaft të 
pavlefshme, duke pasur parasysh që gjithë problemi u përqendrua te çështja e numrit të 
deputetëve që kanë të drejtën të thërrasin mbledhjen e Kuvendit. Jam i mendimit që ta 
gjykojmë këtë punë më me gjakftohtësi, megjithëse jemi të lodhur. Nuk do të isha dakord, dhe 
pajtohem me propozimin e deputetëve Nano e Ruçi, që me konsensus të miratojmë numrin 
“një të katërtën e deputetëve”, me qëllim që t’i japim të drejtën opozitës të thërrasë mbledhjen 
e Kuvendit Popullor.  

Ismail Lleshi - Unë mbështes propozimin që bëri  deputeti Shkëlqim Cani, që ta lëmë 
nenin 18 pa votuar.  

Kastriot Islami - Neni 18 është hedhur në votë dhe fiton me 167 vota pro ose me dy të 
tretat e votave, varianti ekzistues.  

Fatos Nano - Shoku Kryetar, do t’ju lutesha edhe një herë që me konsensus të miratojmë 
“një të katërtën e deputetëve.” Këtë propozim e kam me shumë lutje. Në qoftë se nuk biem 
dakord me konsensus, ta rihedhim në votë vetëm çështjen e “një të katërtës së deputetëve.”  

Dritëro Agolli - Edhe unë mendoj që duhet ta bëjmë “një të katërtën” ose “një të pestën” 
dhe ta votojmë.  

Kastriot Islami - Kush është dakord për “një të katërtën e deputetëve”? Sekretaria të 
numërojë votat.  

Mirë, punimet rifillojnë nesër në orën 10 00. 
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Kastriot Islami - Të nderuar deputetë, meqenëse shumica është e pranishme, seancën e 

deklaroj të hapur.  
Ismail Çerri  - Dita e djeshme mendoj se qe më e mirë nga rendimenti në krahasim me 

ditët e tjera. Por kam një vërejtje. Së pari nga ndërhyrjet dhe përsëritjet që janë bërë dje kemi 
humbur dy orë e tridhjetë minuta kohë. Gjithashtu, për probleme jashtë rendit të ditës kemi 
humbur një orë e pesëmbëdhjetë minuta kohë. Prandaj, propozoj që të mos hallakatemi në 
shumë probleme, por të qëndrojmë tek ato që janë më akute dhe që i pret populli. Të   
zbatohet me rreptësi rendi i ditës. Njëkohësisht mendoj që edhe Televizioni të paraqesë ata 
diskutantë që parashtrojnë një punë të mirë, të vlerësueshme dhe jo të flasë cilido simbas 
qejfit e të humbim kohë. Ky është mendimi i 13 deputetëve të Elbasanit. Do t’u lutemi shumë 
juve si Kryesi, që të jeni të rreptë në zbatimin e kësaj rregulloreje dhe të mos dalim jashtë 
rendit ditës.  

Neritan Ceka - Të gjitha këto lloj diskutimesh s’janë gjë tjetër veçse humbje kohe dhe u 
lutem deputetëve të kenë kujdes nga diskutime të tilla, që duan të na vënë rregulla kazerme. 
Këtu jemi në Parlamentin pluralist Shqiptar dhe nuk i përcakton asnjë grup parimet 
demokratike të njohura të këtij Parlamenti. Dhe në qoftë se ne miratuam një nen të tillë në 
Dispozitat Kryesore Kushtetuese, duhet ta respektojmë.  

Kastriot Islami -  Qëllimi i përbashkët është të jemi racionalë. Të mos futemi në këto 
debate pa fryt.  



Me kryetarët e grupeve parlamentare ramë dakord që për nenin 18, për të cilin u zgjatëm 
mbrëmë, të kemi këtë formulim përfundimtar: “Kuvendi Popullor mblidhet në sesione jo më 
pak se katër herë në vit.  

Sesionet e Kuvendit Popullor thirren me vendim të Kryesisë së tij.  
Kryesia thërret sesionin e Kuvendit Popullor edhe kur kjo kërkohet nga Presidenti i 

Republikës, nga Këshilli i Ministrave ose nga një e katërta e deputetëve.  
Mbledhjet e Kuvendit Popullor hapen kur është e pranishme shumica e deputetëve.  
Mbledhjet e Kuvendit Popullor bëhen të hapura, me përjashtim të rasteve të veçanta, kur 

Kuvendi Popullor vendos ndryshe.”  
Kush është pro? Kundër?  
Naim Karriqi - Zoti Kryetar,  
Mua më duket se kazermimi që na bëri deputeti parafolës influencoi te Kryesia. Nuk më 

duket e drejtë të votohet, pasi kemi mendime për të dhënë për këtë nen. Dhe në qoftë se do 
të vazhdojmë kështu, ne si opozitë jemi të pavlefshëm në këtë Kuvend.  

Kastriot Islami -  Ju lutem. Unë flas me kryetarët e grupeve parlamentare, që kam 
përshtypjen se i keni zgjedhur në mënyrë demokratike, duke qenë njerëzit që ju përfaqësojnë 
më mirë nga kushdo. Në qoftë se keni probleme me kryetarët, mblidhuni dhe zgjidhni kryetarë 
të tjerë. Në qoftë se dikush do që të fitojë një pavarësi, të krijojë një grup më vete; le të krijojë 
grup më vete. Ne ramë dakord me kryetarët e grupeve parlamentare dhe nuk është as 
imponim nga diskutimi i shokut parafolës. Unë shpreha një shqetësim të të gjithë juve për të 
qenë racionalë dhe nuk thashë të respektojmë këtë apo atë rregull.  

Naim Karriqi - Edhe ne kërkojmë të jemi racional, bile edhe të koncentruar. Në këtë nen 
unë kam mendimin që të hiqet e drejta e Këshillit të Ministrave, për të kërkuar thirrjen e 
sesionit të Kuvendit Popullor dhe t’u mbetet kjo e drejtë vetëm Presidentit të Republikës dhe 
një të katërtës së deputetëve.   

Azem Hajdari  - Unë jam dakord që, ashtu siç kanë vendosur Kryesia me kryetarët e 
grupeve parlamentare, të hidhet në votë neni 18 dhe ndërhyrje të tjera të mos pranohen, 
përderisa i kemi zgjedhur vetë. Në rast se ka probleme të tjera, të kërkohet leje dhe të 
sqarohen me vetë kryetarët e grupeve. Ju si Kryesi jeni të shfajësuar në këtë drejtim.  

Kastriot Islami -  Falemnderit!  
Abdi Baleta  - Për rendin e punimeve unë kam këtë vërejtje për të bërë: Ne vërtet kemi 

kryesi grupesh parlamentare, por kam filluar të krijoj përshtypjen sikur takimet dhe vendimet 
që merr kjo Kryesi po spostojnë Parlamentin. Ne jemi deputetë. Kryesitë e grupeve 
parlamentare të takohen për të shpejtuar punimet, por që të na dalin me vendime të gatshme 
dhe të mbështetemi te mendimi se “kështu vendosën kryesitë e grupeve”, mendoj që nuk 
është e rregullt. Ndryshe ne po spostojmë Parlamentin nëpërmjet një mekanizmi, që është 
vetëm mekanizëm pune dhe jo mekanizëm zyrtar.  

Arben Imami – Meqenëse seanca e mbrëmshme qe shumë e gjatë dhe relativisht e 
pafrytshme dhe pikërisht për këtë nen, kryesitë e të dy grupeve menduan të takohen e t’i 
japin një zgjidhje, e cila do të ishte e pranueshme dhe nuk do të angazhonte më tej 
Parlamentin në nenin 18. Duke parë që ne mbrëmë u morëm aq shumë me këtë nen dhe nuk 
arritëm në një rezultat konkret, të dy kryesitë sugjeruan një propozim. Është e drejta e kujtdo 
të votojë pro apo kundër, madje edhe të diskutojë. Megjithatë, mendimi im personal është që 
kjo përbën një zgjidhje pozitive, një zgjidhje që shkon drejt mirëkuptimit, një zgjidhje që ka 
toleranca, me ndryshimet që i bëhen formulimit të parë: nga “është e detyruar të thërrasë 
sesionin e Kuvendit Popullor” në “Kryesia thërret...”, domethënë jepet në një formë jo kaq të 
imponuar, jo kaq urdhëruese, si dhe nga një e treta të bëhet një e katërta e deputetëve për të 
pasur të drejtë të kërkojnë thirrjen e Kuvendit. Këto ishin dy nga pikat kryesore të diskutimit të 
djeshëm, që me mirëkuptim arritëm të koordinojmë në Kryesi mendimet e palëve përkatëse 
dhe u arrit në këtë sugjerim.  

Falemnderit, zoti Kryetar!  
Gafur Shameti  - Meqenëse edhe mbrëmë, edhe sot u fol shumë për nenin 18, mendoj 

se nuk ka nevojë të zgjatemi.  
Ismet Ferizaj  - Unë e kam shprehur edhe në Grupin e Deputetëve të Partisë 

Demokratike, që kryesinë e grupit e autorizojmë vetëm kur marrim vendime të përbashkëta, 
kolektive. Unë si deputet kam individualitetin tim dhe nuk mund ta njoh një vendim të një 
kryetari të grupit parlamentar të zgjedhur, në qoftë se nuk merr mendimin e përgjithshëm. 
Mbrëmë ne nuk kemi qenë në një mbledhje të përgjithshme që t‘i kemi dhënë mandatin atij të 
flasë në emrin tonë.  



Për nenin 18 unë kam këtë vërejtje: Mendoj që mbledhja e Kuvendit Popullor të mos 
hapet në qoftë se nuk marrin pjesë të paktën tre të katërtat e deputetëve dhe një ligj ose një 
nen të miratohet vetëm në qoftë se ka miratimin e shumicës së deputetëve, nga 250 veta që 
janë gjithësej. Me një pakicë, me një të katërtën e deputetëve nuk ka mundësi të nxirret një 
ligj.  

Kastriot Islami -  Unë thashë që kryesitë e grupeve parlamentare ju sugjerojnë këtë 
formulim, ata nuk ju imponojnë, prandaj të mos keqkuptoheni edhe brenda grupeve 
parlamentare. Qëllimi ynë është të merremi vesh edhe brenda grupeve, edhe midis grupeve.  

Ismet Ferizaj - Zoti Kryetar,  
Ne që në fillim kemi diskutuar që me bisedime, me njëfarë konsensusi të eliminohet 

problemi i votave me dytë tretat, për arsye se duke fituar Partia e Punës shumicën në 
Parlament, sistemi i votave nuk na lejon të zgjidhim asnjë nga problemet që mund të shtrohen 
për zgjidhje. Jam i mendimit që konsideratat tona të merren parasysh. Ne nuk shtrojmë 
probleme pa qenë shqetësime të popullit dhe të zgjedhësve tanë.  

Kastriot Islami -  Keni shumë të drejtë, po ne si Kryesi jemi shumë të kënaqur që 
shumica e vendimeve janë marrë me mbi dy të tretat e votave. Këtë e them hapur dhe me 
sinqeritet. Kështu që kam përshtypjen se mendimi juaj, ndoshta tani nuk qëndron. Ka edhe 
vota kundër, edhe abstenime dhe kjo është normale në një Kuvend pluralist.  

Ahmet Kamberi  - Që të mos i kthehemi votimit të një çështjeje disa herë, është e mira 
që para se të hidhet neni në votë, të mbarojnë të gjitha vërejtjet e deputetëve. Në qoftë se 
nuk do t’i përmbahemi kësaj, atëherë për çdo nen e për çdo pikë që do të diskutojmë, do të 
votojmë nga dy apo tri herë. Është normale që secili të bëjë vërejtjet e tij. Është normale që, 
në fund të fundit, kur nuk arrihet në një mendim të përbashkët, të votohet dhe kështu, as 
shumica nuk i imponohet pakicës dhe as pakica nuk mund t’i imponohet shumicës, sepse 
demokracia eshtë e njëjtë për të dyja palët.  

Kastriot Islami -  Falemnderit! Vërejtja juaj qëndron. E kemi fajin ne si Kryesi.  
Tomor Malasi  - Unë kisha këtë vërejtje:Ne këtu jemi mbledhur për të bërë ligje. Në qoftë 

se këto ligje nuk i bëjmë mirë, mbajmë përgjegjësi para popullit dhe para historisë. Edhe në 
rast se ka ligje që nuk janë bërë mirë dhe që i kemi kaluar, nëse u kthehemi për së dyti nuk 
bëjmë gabim. Në qoftë se nuk do të kemi urtësi, gjakftohtësi e mençuri, dhe në momente të 
caktuara t’u kthehemi disa pikave, të cilat janë të kontestueshme, bëjmë një gabim fatal.  

Unë e kërkova fjalën, shoku Kryetar, që në fillim, i pari, po nuk ma dhatë. Nuk e di me 
ç’qëllim e për ç’arsye. Kisha shumë për të thënë për nenin 18 dhe po ua them të gjithë 
shokëve se ky nen është shumë i kontestueshëm, është shprehës i parlamentarizmit dhe i 
pluralizmit, është një nga nenet më të rëndësishme. Prandaj, në qoftë se nuk ndalemi në të, 
bëjmë gabim. Në qoftë se pranoni të flas, unë do të bëj shpjegimet e nevojshme.  

Kastriot Islami -  Unë pranoj të flisni, megjithëse ne diskutuam mbrëmë një orë e gjysmë 
për këtë nen.  

Tomor Malasi  - Edhe dy orë e gjysmë mund të diskutojmë. Të më falin shokët për 
replikën. Qëllimi im është të arrijmë ato objektiva që janë më të mira. Në qoftë se bëjmë këtë, 
kemi bërë detyrën. Mund të rrijmë edhe 15 orë të tjera, derisa të nxjerrim punime me cilësi. 
Nga cilësia e punimeve këtu do të varen punimet e të gjithë Republikës, e të gjithë shtetit 
tonë të ardhshëm, e atij shteti juridik që duam të ngremë.  

Kastriot Islami -  Këtë merak ju siguroj se e kam edhe si shkencëtar, edhe si Kryetar i 
Kuvendit, që të nxjerrim punime sa më të sakta. Mbrëmë kemi diskutuar një orë e gjysmë 
dhe, në fund kam pyetur disa herë: ka më vërejtje? Nuk kishte. Nuk e di pse nuk u ngritët 
mbrëmë. Megjithatë keni të drejtën edhe sot të flisni.  

Tomor Malasi - U kthyem edhe një herë te ky nen, sepse e pamë që nuk ishte tamam. 
Pra, kishte arsye që të kontestohej, prandaj në qoftë se më lejohet, të them disa fjalë.  

Kastriot Islami -  Dakord.  
Tomor Malasi  - Neni 18 në një mënyrë përfaqëson edhe koherencën e të gjithë neneve 

të tjera. Pse?  
E para, kemi deklaruar solemnisht se Shqipëria është republikë parlamentare. Si e tillë, 

një shtet juridik që do të ndërtohet nga ne, duke mos pasur kushtetutë, lihet në dorën e 
ekzekutivit. Prandaj, në rrethana të tilla, kur kemi vetëm një paketë ligjesh, do të ishte e 
domosdoshme që ekzekutivi të mbështetet në një legjislativ shumë të fuqishëm. Kjo e bën të 
domosdoshme jetëgjatësinë gjatë vitit të punimeve të Parlamentit. Në fazën fillestare kjo 
është një domosdoshmëri. Do të ishte shumë e thjeshtë që ne të thoshim se Parlamenti do të 
mblidhet katër herë në vit dhe t’i binim kaq thjeshtë kësaj çështjeje e në të njëjtën kohë t’i 
ulnim vlerën atij termi solemn që kemi thënë në pikën e parë se Shqipëria është republikë 



parlamentare. Konkretisht unë propozoj që Parlamenti të mblidhet 12 herë në vit në fazën 
fillestare. Më lejoni t’u kujtoj zotërinjve se shumica e shteteve të përparuara europiane, të cilat 
kanë një traditë demokratike, e mbajnë Parlamentin vazhdimisht të mbledhur, vazhdimisht në 
aktivitet. Kjo është e domosdoshme, sepse kështu e kërkon niveli i zhvillimit që kemi sot, 
mungesa e një legjislacioni të mirëfilltë, që nuk e kemi ende në dorë dhe që po mundohemi ta 
bëjmë duke përgatitur vetëm një paketë ligjesh.  

E dyta, në qoftë se themi që Shqipëria është republikë  parlamentare dhe i japim 
prominent, i japim lartësinë Parlamentit. Si na lejohet atëherë që Qeveria, domethëne 
ekzekutivi, ka të drejtën të kërkojë thirrjen e Parlamentit? A nuk është kontradiktore kjo? A 
nuk i thyen normat e një demokracie dhe të një parlamentarizmi të mirëfilltë? 

E treta, kemi pohuar përpara që një nga themelet e demokracisë është pluralizmi. Në 
qoftë se në nenin 18 është vënë që një e treta e deputetëve ka të drejtë të thërrasë 
Parlamentin në çdo kohë e kur nevojitet, kjo do të thotë që në mënyrë implicite opozita është 
përjashtuar nga kjo e drejtë. Kur ne jemi një opozitë prej 75 vetash, vaj halli për një opozitë 
prej 5 vetash çfarë të drejtash ka! Kjo, natyrisht, lidhet edhe me statusin e deputetit, por ç’të 
drejta do të kemi ne në momente emergjence, në momente të domosdoshme, edhe historike, 
që të vijmë të kërkojmë të mblidhet Parlamenti për të kryer detyrat urgjente që na paraqiten?  

Si përfundim, propozoj:  
1. Parlamenti të mblidhet 12 herë në vit. 
2.Qeveria të mos ketë të drejtë të kërkojë thirrjen e Parlamentit, kjo të bëhet vetëm 

nëpërmjet Presidentit.  
3.Parlamenti të mund të mblidhet me kërkesën e një të pestës së depuëtetëve.  
Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Më lejoni të sqaroj disa gjëra.  
Përsa i përket propozimit të parë për t’u mbledhur Kuvendi Popullor 12 herë në vit, 

mbrëmë e bëri deputeti i grupit tuaj, Tritan Shehu. E hodhëm në votë dhe ra.  
E dyta, lidhur me problemin për të mos e kërkuar thirrjen e Kuvendit Këshilli i Ministrave, 

edhe ky propozim u hodh në votë dhe ra.  
E treta, edhe propozimi për të vepruar në rastet kur ka grupe të vogla parlamentare ra.  
Pra,  të tre propozimet tuaja mbrëmë u diskutuan shumë, u votuan dhe ranë se nuk 

morën dy të tretat e votave. Më vjen keq që, në qoftë se keni qenë, s’i keni parasysh. Në 
qoftë se s’keni qenë, është muhabet tjetër.  

Ishte edhe një propozim i deputetit Naim Karriqi që të jenë në sallë mbi 70 për qind e 
deputetëve, për t’u hapur mbledhja e Kuvendit Popullor, por edhe ky u hodh në votë mbrëmë 
dhe ra.  

Tani mbetet për t’u hedhur në votë vetëm sugjerimi i kryetarëve të grupeve parlamentare, 
për të votuar formulimin që lexova pak më parë.  

Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet me mbi dy të tretën e votave.  
Bardhyl Fasko  - Unë kam një sugjerim: Kryesitë e grupeve parlamentare duhet të jenë 

më aktive dhe më konstruktive për t’i lehtësuar punën Kryesisë së Kuvendit Popullor. Jo 
gjithmonë duhet të biem në konsensus,  sepse nuk do të kishte kuptim edhe parlamenti 
pluralist. Mekanizmi i votës do të përdoret kur vështirësohet konsensusi.  

U rekomandoj kolegëve të mi deputetë që, për t’i lehtësuar përsëri punën Kryesisë, t’i 
kufizojmë replikat, të shfaqim një herë mendimet dhe pastaj le të gjykojnë kolegët deputetë 
rreth mendimeve të secilit.  

Mundësisht të evitojmë fyerjet karshi njëri-tjetrit, siç ishte përdorimi i fjalës “kazermë” etj.  
Për t’i lehtësuar punën Parlamentit dhe Kryesisë, propozoj që, veç sekretarisë ekzistuese, 

të krijohet një sekretari me grup juristësh.  
Së fundi, propozoj që punimet të fillojnë më herët dhe të përfundojnë më herët, që edhe 

diskutimet të mos bëhen bajate e të bezdisshme.  
Falemnderit për respektin.  
Kastriot Islami -  Kemi marrë dy juriste në sekretari për të bërë ndonjë redaktim të vogël 

teknik.  
Jeni dakord?  Me shumicë votash jemi dakord.  
 Neni 19.  
Spikeri - Neni 19. “Kuvendi Popullor zgjedh nga gjiri i tij komisionet e përhershme dhe të 

përkohshme.  
Kuvendi Popullor, në sesionin e tij të parë, zgjedh një komision për shqyrtimin e 

mandateve të deputetëve. Me propozimin e këtij komisioni Kuvendi Popullor vërteton ose 
anulon mandatet e deputetëve.  



Komisionet e përhershme kanë për detyrë të shqyrtojnë projektligjet, si dhe dekretet me 
karakter normativ të Presidentit të Republikës, të ndjekin e të kontrollojnë veprimtarinë e 
organeve shtetërore, sipas sektorëve përkatës dhe t’i parashtrojnë probleme Kuvendit 
Popullor ose Këshillit të Ministrave. Komisionet e përkohshme krijohen për çështjet e 
caktuara.”  

Kastriot Islami -  Ka vërejtje?  
Ylli Vejsiu  -  Mendoj që në paragrafin e tretë duhet të dalë në mënyrë eksplicite që 

komisionet e përhershme të ndjekin e të kontrollojnë veprimtarinë e të gjitha dikastereve dhe 
organeve të tjera shtetërore, duke mos lënë shteg që të përjashtohen Ministria e Mbrojtjes 
dhe Ministria e Punëve të Brendshme, që për mendimin tim kanë nevojë më të madhe për t’u 
ndjekur e kontrolluar, sepse kam përshtypjen që gjatë gjithë kësaj kohe kanë qenë jashtë këtij 
kontrolli.  

Falemnderit!  
Leontiev Çuçi - Kam një pyetje për sekretarinë e juristëve. 
Kastriot Islami -  Të mos futemi në këto debate, se nuk do të dalim dot. Sekretarinë do ta 

kemi për të bërë ndonjë formulim teknik. Me të sqarohuni në pushime.  
Azem Hajdari  - Më duket se bëmë një gabim kur votuam për sekretarinë e juristëve. Nga 

cili grup parlamentar është propozuar ajo? Sekretaria e juristëve është e pranueshme, por 
përderisa kemi juristë parlamentarë, t’i marrim nga të dy grupet dhe të formojmë sekretarinë 
për redaktimet e nevojshme, që të jemi ne rregull me procedurën.  

Kastriot Islami -  Keni të drejtë. Ne krijuam një sekretari pune për të bërë vetëm ndonjë 
redaktim teknik. Nuk donim që disa nga deputetët juristë t’i vinim në bankën e sekretarisë.  

Azem Hajdari  - Jo, kështu nuk ulet vlera e tyre, përkundrazi, dhe është e pranueshme. 
Me rregullore nuk ka asnjë parlament në botë që sekretaria të zgjidhet jashtë grupeve 
parlamentare.  

Maksim Konomi  - Në paragrafin e tretë, ku flitet për dekretet me karakter normativ të 
Presidentit të Republikës, mendoj se kjo lidhet me nenin që bën fjalë për Presidentin e 
Republikës, nëse do të vendoset apo jo që ai të nxjerrë dekrete me karakter normativ. Nuk 
jam dakord që kjo shprehje të jetë këtu. Mbase me ndonjë pikëpyetje ose me ndonjë klauzolë 
që të shikohet në nenin përkatës.  

Arben Imami  - Mbështes propozimin e zotit Konomi, për arsye se ne ende nuk kemi 
shqyrtuar kapitullin për të drejtat dhe kompetencat e Presidentit dhe do të ishte e 
parakohshme të shpreheshim këtu që Presidenti ka të drejtë ose jo të nxjerrë dekrete me 
karakter normativ. Kur ta shohim këtë frazë në kapitullin që bën fjalë për Presidentin, të 
gjykojmë nëse shkon apo nuk shkon aty dhe, në qoftë se vendosim pozitivisht, të rivendoset 
këtu. Është e parakohshme vendosja e kësaj fraze këtu, mendoj unë.  

Fehmi Abdiu  - Jam i mendimit që paragrafi i tretë i nenit 19, përsa i përket problemit që 
u parashtrua nga një deputet para folës, që ka të bëjë me kompetencat, me ndjekjen dhe 
kontrollin që u bën komisioni veprimtarive të organeve shtetërore, e trajton përgjithësisht drejt 
dhe e zgjidh si duhet. Nga përmbajtja e këtij paragrafi nuk vihet asnjë kufizim për asnjërën 
nga ato ministri apo organe për të cilat foli shoku. Unë mendoj që komisioni përkatës duhet të 
ketë të drejtë t’u kërkojë llogari secilës prej atyre dy ministrive dhe, për rrjedhojë, nuk ka 
nevojë të bëhen ndryshime në këtë paragraf.  

Lidhur me mendimin tjetër, që u shfaq nga deputeti Imami, është e natyrshme që në 
dispozita të ndryshme do të ketë edhe probleme që i paraprijnë njëri-tjetrit. Në qoftë se ne në 
dispozitën konkrete, ku do të flitet për kompetencat e Presidentit, do ta miratojmë të drejtën e 
tij për të nxjerrë dekrete me karakter normativ, të biem dakord që, nëse do ta lëmë atë 
kompetencë të tij, do ta pasqyrojmë edhe në nenin 19, siç është. Në të kundërt, në qoftë se 
do të vendosim të mos jetë kjo kompetencë e tij, të mos e pasqyrojmë edhe në nenin 19.  

Fatos Nano  - Edhe unë kështu e kuptoj këtë paragraf, të formuluar në një frymë shumë 
demokratike, brenda konceptit që kemi miratuar, të një republike parlamentare, ku pushteti 
suprem ligjvënës i takon Kuvendit Popullor. Ne këtu nuk njohim të drejtën e Presidentit  për të 
nxjerrë dekrete me karakter normativ, përkundrazi. Edhe në qoftë se do të ekzistojë kjo e 
drejtë, që e ngrenë me objektivitet kolegët, ajo vihet nën kontrollin e Kuvendit, nën kontrollin e 
komisioneve të përhershme. Unë këtë e kuptoj si nënshtrim i çdo organizmi ose personi ndaj 
pushtetit ligjvënës të Kuvendit.  

Lidhur me sugjerimin e deputetit Vejsiu, që gjithashtu është konstruktiv, mendoj se nuk na 
pengon asgjë që në konceptimin dhe miratimin e komisioneve të përhershme ose të 
përkohshme, të specializuara ose gjenerike, që do të miratojmë në pikën përkatëse të rendit 
të ditës, të përfshijmë edhe zgjidhjen e këtij problemi, domethënë për organet konkrete të 



punëve të brendshme, të mbrojtjes etj., etj. Unë personalisht do të kisha mendimin që të kemi 
edhe një komision të përhershëm të ruajtjes së rendit ose të mbikëqyrjes së punës të 
organeve që merren me sigurimin publik etj., etj. Koncepti “organe shtetërore” sipas 
sektorëve i përfshinte gjitha këto, nuk le asgjë jashtë. Ndërsa ne mund të specializohemi në 
punën e Kuvendit për të ndjekur pikërisht ato shqetësime prioritare ose që dalin si të tilla në 
momentet e caktuara, me konceptin e komisioneve të përkohshme ose të përhershme.  

Falemnderit!  
Abdi Baleta - Edhe unë mbështes propozimin e deputetit Vejsiu për ta theksuar këtë 

aspekt. 
Ndërsa lidhur me propozimin për të hequr shprehjen “si dhe dekretet me karakter 

normativ të Presidentit të Republikës”, përveç arsyes që u tha se paragjykojmë një nen të 
mëvonshëm, unë do të thosha që kjo pjesë të hiqet edhe për një arsye tjetër: shprehja e 
mësipërme “komisionet e përhershme kanë për detyrë të shqyrtojnë projektligjet” i përfshin të 
gjitha dhe nuk ka nevojë të specifikojmë dekretet.  

Sali Berisha  - Unë do të dëshiroja që në këtë nen të shtonim një paragraf, në të cilin të 
theksohet se “Kuvendi Popullor ka në varësinë e tij direkte Radiotelevizionin Shqiptar dhe 
Agjencinë Telegrafike Shqiptare.”  

Këtu mund të ketë ndonjë zotëri deputet që edhe mund të jetë mërzitur nga diskutimet për 
këtë çështje, por dua të theksoj se është fjala për mjetet ushqyese të trurit të popullit, është 
fjala për mjetet e informacionit, që duhet të përçojnë të vërtetën, është fjala për rindreqjen e 
lirisë së shtypit, lirisë së informacionit. Është  njëra prej të drejtave themelore, e cila, siç jemi 
të ndrgjegjshm të gjithë, deri më sot ka qenë mjaft e cunguar. Historia e Radiotelevizionit 
Shqiptar gjatë këtyre muajve të fundit ka njohur variacione të ndryshme. U tha njëherë që do 
të kalojë në atë varësi ku ishte, pastaj u diskutua për të kaluar në varësi të Këshillit të 
Ministrave, më vonë u diskutua për t’ia lënë në varësi Këshillit Presidencial.  

Pse them unë të kalojë në varësi të Parlamentit? Sepse fryma demokratike që ekziston 
në këtë Kuvend, dhe më vjen mirë që ekziston kjo frymë, të përçohet edhe në 
Radiotelevizion. Dhe jam i sigurt që gjerësia e trajtimit të problemeve këtu do t’u japë 
mundësi gazetarëve dhe punonjësve të këtij institucioni të ruajnë të paprekur korrektesën 
profesionale të tyre. Nuk e gjej me vend që ky ent i rëndësishëm informativ të varet nga 
Qeveria, sepse kjo do t’i diktojë, aq më tepër në kushtet tona, vullnetin e vet dhe nuk do të 
mund të informojë si duhet. Madje, do të isha i mendimit që vetë Qeveria, për nevojat e 
mëdha që ka informacioni në Shqipëri, të hiqte dorë nga kontrolli i tij dhe t’ia linte këtë të 
drejtë Parlamentit Shqiptar. E theksoj edhe një herë që është fjala për ushqimin e trurit.  

Së dyti, zoti Kryetar, nuk e kisha ndër mend të futesha në komisione të veçanta, sepse, 
me sa kuptoj, çështja e komisioneve, është një pikë më poshtë në rendin tonë të ditës, por 
meqenëse filloi këtu diskutimi për to, e konsideroj të nevojshme që ndërmjet këtyre 
komisioneve të jetë një komision i posaçëm nga ky Parlament për thesarin shqiptar. Muajt e 
shkuar është zhvilluar një polemikë në shtyp lidhur me thesarin. Në familje e kudo diskutohet 
për të. Prandaj është në nderin e këtij Parlamenti që të ngrejë një komision, për të studiuar 
çështjen e thesarit dhe për të vënë pikat mbi “i” mbi fatin e tij.  

Falemnderit!  
Emin Musliu  - Lidhur me formulimin e paragrafit të fundit të nenit 19, kam këtë propozim:  
“Komisionet e përhershme kanë për detyrë të shqyrtojnë projektligjet, të ndjekin e të 

kontrollojnë veprimtarinë e organeve shtetërore sipas sektorëve përkatës dhe t’i parashtrojnë 
probleme Kuvendit Popullor, Presidentit dhe Këshillit të Ministrave.  

Komisionet e përkohshme krijohen për çështje të caktuar."  
Përsa i përket problemit të komisioneve, unë do të propozoja, o në këtë nen, o në një nen 

tjetër, si ta shikojmë të arsyeshme, ne të caktojmë komisionet që do të jenë. Dhe po caktuam 
ato, zgjidhet problemi.  

Falemnderit!  
Ismail Lleshi  - Vërejtja që bëhet për paragrafin e tretë që të mund të redaktohet, unë do 

të mendoja të merret parasysh në atë mënyrë, që komisionet e përhershme kanë për detyrë 
të shqyrtojnë  projektligjet. Mund të hiqet shprehja “si dhe dekretet me karakter  normativ të 
Presidentit të Republikës.”  

Gjithashtu, mendoj që këtu të mos e fiksojmë se cilat do të jenë komisionet e përhershme 
të Kuvendit Popullor, mbasi në rregulloren e punës së Kuvendit, që do të miratojmë, do ta 
specifikojmë vetë se cilat do të jenë këto komisione.  

Halil Elezi - Në paragrafin e tretë, pas shprehjes “t’i parashtrojnë problemet Kuvendit 
Popullor ose Këshillit të Ministrave”, mendoj të shtohet kjo fjali: “Këshilli i Ministrave dhe 



dikasteret janë të detyruar t’i marrin në analizë jo më vonë se 15 ditë nga përfundimi i 
kontrollit që kryejnë komisionet e Kuvendit Popullor.” 

Vangjel Stamo  - Mendoj se në paragrafin e parë është e arsyeshme të shtohet shprehja 
“dhe fikson organzimin dhe funksionimin e tyre.”  

Neritan Ceka  - Zoti Kryetar,  
Përkrah propozimin e deputetit Xhelil Gjoni të ditës së djeshme për nevojën e përcaktimit 

të statusit të Radiotelevizionit Shqiptar dhe mendoj se kështu kemi arritur edhe në pikën e 
propozuar nga deputeti Berisha dhe nga deputeti Nano. Është e nevojshme që në këtë status 
jo vetëm të përcaktohet saktësisht varësia dhe mënyra e funksionimit të Radiotelevizionit 
Shqiptar dhe të mjeteve të informacionit, duke u ndalur kryesisht tek Agjencia Telegrafike 
Shqiptare, por edhe statusi i punonjësve të tyre. Në mbështetje të kësaj ideje bëj formulimin e 
mëposhtëm:  

"Nëpërmjet një komisioni të posaçëm Kuvendi Popullor drejton dhe kontrollon 
veprimtarinë e Radiotelevizionit Shqiptar e të Agjencisë Telegrafike Shqiptare dhe i ka ato në 
varësi.  

Statusi i Radiotelevizionit dhe i mjeteve të informacionit, si dhe i punonjësve të tyre 
përcaktohet me ligj.”  

Do të dëshiroja që të dy pjesët e këtij formulimi të analizoheshin të veçantë dhe të mos 
përfshiheshin në një votim të vetëm.  

Xhelil Gjoni - Unë e dhashë edhe dje mendimin që institucione të tilla, siç është 
Radiotelevizioni dhe Agjencia Telegrafike, ndoshta edhe ndonjë tjetër, duhet të kenë statusin 
e tyre të pavarur ku të përcaktohet se si duhet të veprojnë dhe të mos varen nga asnjë lloj 
institucioni tjetër përveç Parlamentit. Mbështes sugjerimin që u bë këtu, për të pasur një 
komision për këtë qëllim. Madje unë do të thosha se edhe në Qeverinë e ardhshme, ku mund 
të ndërtohet në përgjithësi informacioni publik, ai të jetë më i organizuar, më i përqendruar, ku 
të jepet llogari, dhe do të sugjeroja një çikë edhe më  tej, edhe për shtypin. Ne duhet t’i japim 
kompetenca prokurorisë, e cila të jetë në gjendje që, kur shtypi i veçantë atakon interesa 
kombëtarë dhe hyn në probleme që nuk i takojnë, të veprojë.  

Solidarizohem dhe bashkohem me mendimin që dhanë këtu deputetët Sali Berisha dhe 
Neritan Ceka.  

Gafur Shameti  - Më duket që po lihet jashtë vëmendjes propozimi që bëri zoti Berisha, 
që për mua është shumë i rëndësishëm, lidhur me krijimin e një komisioni të posaçëm 
parlamentar për thesarin e shtetit. Është një problem që detyrimisht duhet të shprehet dhe të 
vendoset në nenin 19.  

Dritëro Agolli - Unë mendoj që Radiotelevizioni dhe Agjencia  Telegrafike, ashtu siç tha 
deputeti Berisha, duhet të jenë të varura vetëm nga Kuvendi Popullor, ashtu siç janë Gjykata 
e Lartë, Prokuroria e Përgjithshme dhe ndonjë tjetër. Pse e them këtë? Sepse duke qenë 
Radiotelevizioni i varur drejtpërdrejt nga Qeveria, do të bëhet një mekanizëm i nënshtruar 
ndaj Qeverisë. Ne sot e shohim se si ndryshoi edhe dhënia e lajmeve në televizion, pasi 
ndërhyri Kuvendi Popullor. Të metat e tij sot janë ngaqë i nënshtrohet këtij kontrolli, kësaj 
censure. Madje mendoj që të mos ketë as komision të posaçëm, siç u tha këtu, për 
Radiotelevizionin, por të ketë komision  për të gjitha mjetet e informacionit, jo për t’i 
kontrolluar ato, po për të kontrolluar censurën e këtyre mjeteve, domethënë për të kontrolluar 
ministritë nga varen ato, për të kontrolluar Qeverinë se si e ushtron këtë kontroll të rreptë.  

Ju e dini shumë mirë fatin e mjeteve tona të informacionit, Radiotelevizioni varej nga dy 
hallka: nga sektori i shtypit i aparatit të Komitetit Qendror dhe nga Qeveria. Shikoni sa kontroll 
i madh ishte mbi këto mjete. Po të ketë edhe në Kuvendin Popullor, sado liberal të jetë ai, një 
komision tjetër, atëherë do të prishet informacioni. Ne duhet të synojmë të shkojmë drejt 
pavarësisë së këtyre mjeteve dhe vetëm nga Kuvendi Popullor duhet të varen ato.  

Ylli Bufi  - Dua të informoj, që kohët e fundit Qeveria ka ngritur një komision të saj, të 
drejtuar nga Kryetari i Komitetit të Kulturës, për të përgatitur një projektligj në lidhje me 
shtypin e televizionin dhe me informacionin në tërësi. Në këtë projektligj do të parashikohet të 
zgjidhet statusi i këtyre organeve dhe varësia e tyre. Projektligji është paraqitur në aparatin e 
Këshillit të Ministrave, do të miratohet nga Këshilli i Ministrave dhe do t’i paraqitet Kuvendit 
Popullor. Në thelb edhe unë jam i mendimit që varësia dhe statusi i këtyre organeve duhet të 
zgjidhet sipas propozimeve që bënë deputetët parafolës.  

Agim Mero - Unë jam shumë dakord me mendimet që shfaqi deputeti Dritëro Agolli. 
Radiotelevizionin dhe mjetet e tjera të informacionit nuk duhet t’i kalojmë nga një hallkë 
kontrolli, në një hallkë tjetër kontrolli. Ky ishte në esencë edhe mendimi racional që dha 
deputeti Sali Berisha. Nuk besoj se ka ndonjë dizonancë midis propozimit të deputetit Sali 



Berisha dhe deputetit Dritëro Agolli. E shoh të domosdoshme që të veprohet ashtu siç 
propozoi deputeti Dritëro Agolli.  

Përsa i përket mendimit që u dha nga deputeti Ylli Bufi, që ështe ngarkuar një komision 
nga Qeveria për të paraqitur një projektligj për këtë çështje, mendoj që ky problem të zgjidhet 
në Parlament, ashtu siç u propozua.  

Propozoj që të hidhet në votë mendimi dhe propozimi që bënë deputetët Sali Berisha dhe 
Dritëro Agolli.  

Bardhyl Reso  - Në vijim të shtjellimit të mendimeve që dhanë deputetët Berisha e Gjoni, 
kam mendimin që, në qoftë se në Qeveri do të krijohet një dikaster për informacionin në 
përgjithësi, komisionet parlamentare, si për të gjithë veprimtarinë e organeve shtetërore, do të 
kenë nën kontroll edhe Televizionin. Prandaj, duke pasur parasysh që informacioni është 
bërë një nga problemet shqetësuese, besoj se edhe Qeveria mund ta ketë në konsideratë, 
për të ngritur ndonjë dikaster të veçantë ose ndonjë gjë tjetër. 

Propozimi im konkret është që Televizioni, si të gjitha organet shtetërore, të jetë nën 
kontrollin e komisionit përkatës parlamentar.  

Ahmet Kamberi  - Unë kam këtë formulim për paragrafin e tretë të nenit 19:  
“Komisionet e përhershme kanë për detyrë të shqyrtojnë projektligjet, të ndjekin e të 

kontrollojnë  veprimtarinë e organeve shtetërore, sipas sektorëve përkatës, përfshirë edhe ata 
të Radiotelevizionit Shqiptar e të Agjencisë Telegrafike Shqiptare dhe t’i parashtrojnë 
probleme Kuvendit Popullor, Presidentit ose Këshillit të Ministrave, të cilët duhet t’i shqyrtojnë 
ato brenda 15 ditëve. Komisionet e përkohshme krijohen për çështje të caktuara.”  

Ismail Lleshi - Nuk jam i mendimit se s’është problem i mprehtë çështja e një kontrolli të 
Kuvendit Popullor mbi veprimtarinë dhe funksionimin e institucioneve të tilla si 
Radiotelevizioni, se realiteti të imponon dhe angazhimi i Kuvendit Popullor duhet të jetë 
serioz, veçse në nenin 19 bëhet fjalë për ato lloj organesh që dalin nga gjiri i Kuvendit 
Popullor. Domethënë, nga pikëpamja e ndërtimit të këtij neni nuk është e përshtatshme që 
këtu të vihet në një paragraf të veçantë statusi i institucioneve të cilat nuk dalin nga  gjiri i 
Kuvendit Popullor. Në qoftë se do të bihet dakord që Kuvendi Popullor të këtë një komision të 
përhershëm të tij për të ndjekur problemin e mjeteve masive të informacionit, të natyrës së 
Radiotelevizionit, atëherë po dhe kjo do të ishte e specifikuar në rregulloren që do të 
përmbajë komisionet që do të nxjerrim nga gjiri ynë.  

Arben Imami - Unë mbështes propozimin e bërë nga deputeti Berisha për një varësi të 
Radiotelevizionit Shqiptar e të Agjencisë Telegrafike Shqiptare nga Kuvendi Popullor dhe jo 
nga Qeveria, sepse çdo qeveri që të jetë, zakonisht do të jetë njëngjyrëshe, kurse Kuvendi 
Popullor gjithmonë është me më shumë ngjyra se Qeveria. Në këtë pikëpamje mbështes, 
gjithashtu, mendimin e thënë mbrëmë nga zoti Gjoni, që është shumë konstruktiv, lidhur me 
statusin e Radiotelevizionit. Këtu nuk flitet thjeshtë për një komision që kontrollon 
veprimtarinë e Televizionit, që merr vendime të posaçme, zgjedh ose nuk zgjedh drejtorë, për 
të cilën unë personalisht nuk do të isha dakord, por Televizioni, i parë ky si mjet informacioni, 
po kështu dhe ATSH ja si mjet informacioni, shtypi në përgjithësi duhen parë në një status të 
veçantë. Dhe kur është fjala sidomos për mjetet e informacionit zyrtar, këto duhet të kalojnë 
në varësi të Kuvendit Popullor.  

Problemi, nëse mund të futet kjo dispozitë në nenin 19, ndoshta nuk e ka vendin këtu, 
pra, do të bashkohesha me mendimin e zotit Lleshi, mund ta vendosim fare mirë në nenin 15, 
duke shtuar pikën 13. Kjo vërtet kërkon një kthim prapa, por kthimi prapa i kokës jo gjithmonë 
është i padobishëm. Kam përshtypjen që parimisht të gjithë po e miratojmë këtë mendim, 
ndërsa ku do të futet, është një çështje thjesht e karakterit teknik.  

Falemnderit, zoti Kryetar!  
Engjëll Beshaj - Në pikën 12 të rendit të ditës kemi caktuar diskutimin dhe miratimin e 

komisioneve të Kuvendit Popullor. Atëherë do të diskutojmë edhe për shumëllojshmërinë e 
komisioneve, edhe për rregulloren e punës së tyre, edhe për kompetencat e secilit komision. 
Problemi që po diskutojmë, më duket se i përket kësaj pike. 

Ndërsa për shqetësimin që kanë shumë shokë deputetë, kam mendimin që te neni 19, në 
paragrafin e tretë, pas shprehjes “organeve shtetërore”, të shtohet shprehja “dhe 
institucioneve qendrore.”  

Napolon Roshi - Ftoj kolegët deputetë, zotin Berisha dhe zotin Ceka, që të tërheqin 
propozimet e tyre dhe të bashkohen me propozimin e deputetit Dritëro Agolli, po kështu me 
propozimin e deputetit Xhelil Gjoni, përsa i përket statusit të mjeteve të informacionit, sepse 
me të vërtetë janë propozime mjaft të mira dhe mendoj t’i hedhim në votë.  



Dritëro Agolli - Për sqarim, shoku Kryetar do të thosha se problemi i Televizionit nuk 
është problem komisioni, se në asnjë vend të botës nuk ka një komision që të merret me 
televizionin. Ai merret me informacionin, detyron Qeverinë si të veprojë me fondet etj. Ku ka 
komision që të qëndrojë pas bishtit të Televizionit? Mendoj që kjo çështje (nga do të varet 
Televizioni) hyn në pikën 9 të nenit 15.  

Sali Berisha  - I nderuar Kryetar,  
Në propozimin tim që keni në tavolinë thuhet shprehimisht që “Kuvendi Popullor ka në 

varësinë e tij Radiotelevizionin Shtetëror Shqiptar dhe Agjencinë Telegrafike Shtetërore 
Shqiptare.” Unë, pra, jam plotësisht dakord me propozimin e deputetit Xhelil Gjoni dhe 
deputetit Dritëro Agolli, kemi të njëjtin konceptim. Unë nuk jam për të pasur komision për 
Televizionin, por për statusin e tyre dhe për varësinë e këtyre enteve nga Kuvendi Popullor.  

Neritan Ceka  - Zoti Kryetar,  
E tërheq pikën e parë të propozimit tim.  
Ismet Ferizaj - Unë e mbështes plotësisht mendimin e zotit Xhelil Gjoni për statusin e 

pavarur të mjeteve të informacionit dhe mendimin e zotit Sali Berisha që Radiotelevizioni dhe 
mjetet e tjera të informimit shtetëror të varen nga Kuvendi Popullor. Njëkohësisht kërkoj që të 
merret në konsideratë propozimi i zotit Sali Berisha për krijimin e një komisioni pranë 
Kuvendit Populor për thesarin.  

Stavri  Kallço - Ne këtu po diskutojmë parimet e përgjithshme, po diskutojmë që Kuvendi 
Popullor do të zgjedhë komisionet e përhershme dhe të përkohshme, njëkohësisht po 
caktojmë detyrat e tyre të përgjithshme. Mua më duket spostim i çështjes diskutimi për një 
komision të veçantë, siç mund të jetë ai i Radiotelevizionit. Kur të vijë koha që të diskutojmë 
për komisionet, të caktojmë, po të jetë dakord Kuvendi, edhe një komision të posaçëm, qoftë 
për Televizionin, qoftë për thesarin.  

Unë mendoj që kur të miratojmë ligjin për Televizionin, ku do të caktojmë statusin e tij, aty 
do të caktojmë edhe se si do emërohen organet drejtuese të këtij institucioni.  

Propozoj të kalojmë direkt në diskutimin dhe miratimin e këtij neni, duke përjashtuar 
propozimet që u bënë për komisionet e veçanta, të cilat nuk i përkasin këtij neni, i cili ka 
parimet e përgjithshme.  

Falemnderit!  
Fatos Nano - I quaj plotësisht të drejta shqetësimet. Më duket se deputeti Imami i dha një 

zgjidhje të mundshme. Në pikën 10 të nenit 15 ne mund ta përfshinim këtë çështje, sepse 
edhe unë e quaj të padiskutueshëm faktin, që këto organe shtetërore të informacionit, 
veçanërisht Radiotelevizioni, Agjencia Telegrafike etj. duhet të jenë nën kontrollin e dikujt. 
Çështjen e varësisë do ta vendosë ky Kuvend, nëpërmjet statusit të tyre të përcaktuar me ligj 
nga ky Kuvend.  

Po të futej në pikën 9, siç propozoi deputeti Agolli, do të shkaktonte një inkosekuencë në 
konceptimin e këtij neni, sepse është fjala për organe kolegjiale.  

Mendoj që në pikën 10 të nenit 15 mund të shtohej shprehja “dhe të mjeteve zyrtare të 
informacionit.” Dhe se si mund ta bëjë Kuvendi këtë, me komision apo jo, prapë ne do ta 
vendosim, në bazë të ligjit përkatës. Por që të jetë drejtpërsëdrejti, siç propozon deputeti 
Berisha, në varësi të Kuvendit, do të lindte problemi: po kur Kuvendi nuk është i mbledhur, 
kush do të merret me Televizionin dhe organet e tjera të informimit? Pra, do të propozoja që 
në pikën 10 të nenit 15 të zgjidhnim këtë merak të madh që kemi, duke e konceptuar pastaj 
tërësisht me ligjin që do t’i paraqitet Kuvendit. Ky ligj nuk është punuar nga Qeveria, por nga 
një komision i tërë. Vërtet është humbur shumë kohë, siç  sugjeroi deputeti Mero, në kuptimin 
që duhej ta kishim bërë më përpara, por kemi menduar ta ndihmojmë Kuvendin me një 
projektligj për këtë çështje. Ju hidheni poshtë, po të doni, dhe hajde ta bëjmë sa më të mirë.  

Falemnderit!  
Sali Berisha - Unë e kuptoj se mund të ketë vështirësi çështja e varësisë, por e 

konsideroj jetike varësinë e këtyre mjeteve nga Kuvendi Popullor. Unë nuk shtroj këtu një 
varësi permanente nga kjo sallë, por kam besim në meçurinë e këtij Kuvendi, që do të gjejë 
forma për t’i siguruar popullit një informacion të vërtetë e demokratik. Po le t’ia lëmë në varësi 
Kuvendit Popullor, them unë.  

Bardhyl Fasko - Unë para pak kohe bëra një sugjerim dhe kam vërejtje direkt për ju si 
Kryetar dhe për Kryesinë. T’i  ndalojmë  replikat. Të  mos ia japim fjalën sa herë të dojë, 
cilitdo deputet qoftë. Unë si deputet me këtë procedurë nuk jam dakord. Ju lutem shumë, 
mbani drejtim të rregullt të Kuvendit!  

Tritan Shehu - Më duket se u bënë mjaft propozime nga shumë deputetë, si zoti Nano, 
Agolli, Gjoni, Berisha. Problemi është i qartë dhe mendoj se ka ardhur momenti ta hedhim ne 



votë, veçanërisht propozimin e zotit Nano dhe të zotit Berisha në lidhje me përcaktimin e 
varësisë dhe të statusit të mjeteve të informacionit.  

Xhelil Gjoni - Unë nuk jam dakord me frymën e ndërhyrjes së shokut Bardhyl, që ju bën 
vërejtje juve. Këtu jemi për të diskutuar dhe për të ardhur në gjëra sa më racionale. Se po të 
ishte ashtu, hidhnim votën dhe do të kishim mbaruar punë që para 10 ditësh. Që të mos jemi 
të irrituar, jam dakord, por të gjykojmë. Unë e quaj shumë të drejtë mendimin që të varen nga 
Parlamenti këto institucione, po varësia e tyre nuk duhet kuptuar në mënyrë kaq vulgare, 
sikur do t’i drejtojë Parlamenti përditë. Duke u dhënë një status, në kuadrin e të cilit këto 
institucione do të veprojnë, ato do të veprojnë brenda politikës së këtij Parlamenti. Njerëzit që 
do të drejtojnë, pastaj të gjenden dhe të emërohen, siç emërohen pjesëtarët e Qeverisë, duke 
caktuar organizmin që do ta ketë këtë kompetencë për emërimin dhe shkarkimin e tyre.  

Dritëro Agolli - Varësia nga Parlamenti krijon pavarësi. Këtu nuk është kuptimi që do të 
kontrollojë. Prandaj duam të varen këto institucione nga Parlamenti, që të kenë pavarësi.  

Blerim Çela - Unë jam plotësisht dakord me deputetin Xhelil Gjoni dhe propozoj ta 
hedhim në votim propozimin e deputetit Nano dhe të zotit Berisha, i mbështetur nga zoti Gjoni 
dhe Agolli. Problemi është fare i qartë dhe s’kemi pse të zgjatemi me këtë.   

Kastriot Islami -  Këtu ka dy probleme: së pari, duhet gjetur një formulim i përbashkët 
dhe, së dyti, duhet të integrohet ai në nenin 19 apo do të vendoset në një nen tjetër.  

Xhemal Dauti - Mendoj që këtë nen ta formulojnë deputetët Nano e Berisha.  
Kastriot Islami -  Me kryetarët e grupeve parlamentare do të krijojmë një komision për 

formulimin e këtij neni, që do të ndihmohet edhe nga sekretaria me juristë. Do ta formulojmë 
në pushim dhe do t’jua paraqitim për miratim.  

Për nenin 19 ka disa propozime, t’i marrim me radhë. Ka ndonjë që kërkon të tërheqë 
propozimin?  

Propozimi i parë është i deputetit Vejsiu, lidhur me paragrafin e tretë, sepse dy paragrafët 
e parë mbeten siç janë.  

“Komisionet e përhershme kanë për detyrë të shqyrtojnë projektligjet, të ndjekin e të 
kontrollojnë veprimtarinë e të gjitha dikastereve dhe të organeve të tjera shtetërore dhe t’i 
parashtrojnë probleme Kuvendit Popullor ose Këshillit të Ministrave. Komisionet e 
përkohshme krijohen për çështje të caktuara.” Kush është dakord?  

Miratohet me mbi dy të tretën e votave. Kalojmë te neni 20.  
Spikeri  - Neni 20: “Deputeti i Kuvendit Popullor në veprimtarinë e tij ka për detyrë t’u 

shërbejë me ndërgjegje popullit dhe atdheut.  
Të drejtat dhe detyrat e deputetit caktohen me ligj.”  
Fatmir Minguli - Mendoj që në fund të fjalisë së parë të shtohen fjalët “sipas betimit të 

bërë prej tij.”  
Gafur Shameti - Sugjeroj që paragrafit të parë t’i shtohet kjo pjesë: “Ai vepron sipas 

statusit të tij të miratuar në Kuvendin Popullor.”  
Petrit Llaftiu - Unë propozoj këtë formulim:  
“Deputeti i Kuvendit Popullor në veprimtarinë e tij ka për detyrë t’u shërbejë me 

ndërgjegje popullit dhe atdheut.  
Iniciativën e formulimit të të drejtave dhe të detyrave të deputetit e kanë kryesitë e 

grupeve parlamentare të miratuara nga vetë Kuvendi Popullor.”  
Spiro Doraci - Mendoj që në këtë nen të shtohen edhe dy paragrafë të tjerë.  
Me qëllim që t’i vijmë në ndihmë elektoratit për zgjidhjen e problemeve, mendoj të shtohet 

ky paragraf:  
“Deputeti i Kuvendit Popullor ka të drejtë të kërkojë shpjegime nga të gjitha organet 

shtetërore dhe të ndërhyjë pranë tyre për zbatimin e përpiktë të ligjeve. Organet shtetërore 
janë të detyruara të shqyrtojnë kërkesat dhe propozimet e deputetëve dhe t’u japin përgjigje 
brenda rregullave të caktuara.”  

E dyta, meqenëse deputeti është në shërbim të zgjidhjeve të problemeve të popullit gjatë 
24 orëve, mendoj të shtohet edhe ky paragraf:  

“Deputeti merr një shpërblim të caktuar me ligj”, gjë të cilën e kanë dhe parlamentet e 
tjera pluraliste.  

Emanuel Heba  - Në fund të paragrafit të parë, pas fjalës “atdheut”, propozoj të shtohen 
fjalët “dhe mbarë kombit.”  

Albert Karriqi - Mua neni më duket shumë i saktë e i koncentruar dhe s’ka pse të 
shtojmë paragrafë të tjerë dhe gjëra të tilla si shpërblimi e të tjera, të cilat përfshihen te 
shprehja “Të drejtat dhe detyrat e deputetit caktohen me ligj.”  



Agustin Shqalësi - Më duket se neni 20 është i saktë, por mund të redaktohet në mënyrë 
të tillë: “Deputeti i Kuvendit Popullor në veprimtarinë e tij i përmbahet me konsekuencë betimit 
të bërë.  

Të drejtat dhe detyrat e tij caktohen me ligj, ku përcaktohet edhe statusi  tij.”  
Agim Mero - Deri tani asnjë nen nuk kemi miratuar pa vërejtje. Dhe kjo është pozitive, 

sepse tregon që po i shikojmë me pjekuri. Megjithatë, mendoj ta lëmë këtë nen kaq të 
thjeshtë e kaq konciz siç është dhe të mbetet në histori që e miratuam pa vërejtje. Propozoj të 
votojmë.  

Naim Karriqi - Unë jam dakord me mendimin e deputetit parafolës, megjithatë m’u duk 
shumë me vend propozimi i deputetit Minguli për të shtuar fjalët “sipas betimit të bërë prej tij.”  

Bashkim Kopliku - Jam dakord me propozimin e zotit Spiro Doraci, që  nuk është gjë 
tjetër vetëm përsëritje e nenit të Kushtetutës së vitit 1976. Shkurtimi i nenit 20 nuk mendoj se 
është një harresë apo një dëshirë për ta pasur të shkurtër për kursim kohe. Këtë shkurtim e 
kemi në Projektkushtetutën që na u paraqit para 10 ditëve, po ky shkurtim hyn edhe në 
dispozitat kryesore. Pra, nuk është pa qëllim. Në një Kuvend pluralist i lihen të drejta 
deputetit, ndërsa në një Kuvend jopluralist i kufizohen ose i mohohen ato. Besoj se shumica e 
të pranishmëve do të jenë dakord me mendimin se në kushtet e pluralizmit puna e deputetit 
rritet disafish në krahasim me punën e tij në një shtet monopartiak. Kufizimi i të drejtës së 
deputetëve për të vepruar edhe  individualisht, edhe jashtë kësaj salle është kundërvënie 
ndaj vetë pluralizmit, republikës parlamentare. Çdo ditë na takojnë zgjedhës, duke 
shfrytëzuar pushimin në mes të seancave, për hallet e tyre. Si mund të bëjmë së paku 
përgjithësime e jo më pastaj edhe ndërhyrje të veçanta për zgjidhjen e halleve të zgjedhësve, 
në qoftë se na hiqet e drejta të kërkojmë shpjegime nga organet shtetërore? E di që përgjigjja 
është: do të caktohen me ligj. Dihet se këtij nënligji nuk do t’i vijë radha të miratohet nesër, 
sepse kemi shumë ligje të tjera më të rëndësishme se ai. Unë vetë i pari do të votoja që me 
këtë ligj tani për tani të mos merremi. Janë hallet e popullit më përpara dhe ligjet shumë më 
të rëndësishme. Kështu që ligji do të vijë patjetër pas disa muajsh. Prandaj të mos i 
komplikojmë gjërat e t’i shtyjmë në kalendat greke. Pra, ju ftoj që të mos e kufizojmë 
deputetin në kryerjen e funksioneve dhe të detyrave të tij ndaj popullit.  

Përsa i përket faktit të mospërmendjes së shpërblimit material edhe në Kushtetutën e vitit 
1976, arsyet dihen. Ishim në vitet ’70-të, në periudhën e luftës frontale për barazitizëm, 
kundër individit, për shpërblimin e të gjithëve njësoj, pavarësisht nga puna dhe aftësitë, që 
ishte një infeksion kinez i gardistëve të kuq.  

Së fundi, nuk është gabim të mësojmë edhe nga bota. Në Kushtetutën e Gjermanisë 
Perëndimore, ju kujtoj se janë dhjetë paragrafë që flasin për të drejtat e deputetit dhe e 
theksoj se janë më të gjata të drejtat e deputetit, sesa të drejtat e Presidentit.  

Falemnderit!  
Ismet Ferizaj - Unë e shoh gati të formuluar plotësisht nenin për të cilin diskutojmë, duke 

sugjeruar që propozimi i deputetit Fatmir Minguli ishte shumë i rregullt dhe përmblidhte të 
gjithë diskutimet tona.  

E dyta, e shoh të arsyeshme që në paragrafin e dytë të thuhet që “të drejtat dhe detyrat e 
deputetit përcaktohen në statusin e tij.”  

Abedin Elmazi - Unë mendoj që përmbajtja e nenit del shumë e qartë vetëm me fjalinë e 
fundit “të drejtat dhe detyrat e deputetit caktohen me ligj.” Fraza e mësipërme është një pjesë 
e tyre.  

Skënder Dika - Duke u nisur nga vetë fakti që kemi një bllok ligjesh, duhet të priremi për 
të qenë sa më të koncentruar. Me paragrafin e dytë ne kemi parasysh një status të qartë të 
deputetit.  

Gjithashtu, mbështes kolegun Kopliku dhe mendoj se statusi i deputetit, statusi i 
Presidentit dhe statusi i Kuvendit janë tre komponentë të lidhur me njëri-tjetrin. Duke qenë i 
bindur se këtë ligj do ta bëjmë po ne vetë dhe shumë shpejt, u bëj thirrje kolegëve ta votojmë 
nenin siç është.  

Namik Dokle - Mendoj se neni 20 është formuluar saktë e drejt. Të  gjitha të drejtat e 
detyrat, duke përfshirë edhe statusin e deputetit brenda, thuhet që përcaktohen me ligj. Dhe 
më duket se është një zgjidhje që ne do ta japim vetë, me tërë komponentët që kanë të bëjnë 
me të drejtat dhe detyrat e deputetit. Por nuk jam dakord që ne, qysh këtu, të kërkojmë 
shpërblim për deputetin, duke bërë krahasime me Gjermaninë Perëndimore. Po të rrimë të 
bëjmë krahasime të tilla, duhet të themi që në raport me numrin e popullsisë që kanë Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës, duhet të kishim këtu 3,4 deputetë. Krahasimet duhen bërë me 
gjendjen reale të vendit tonë, me kërkesat e popullit tonë, me gjendjen ekonomike të vendit. 



Në qoftë se ne do të kërkojmë shpërblim, mendoj se populli nuk do ta mirëpriste. Ai na ka 
dhënë mandatin që të vijmë të punojmë këtu si bij të denjë të tij, edhe duke sakrifikuar diçka 
nga vetvetja.  

Azem Hajdari - Mbështes mendimin e deputetit Dokle, i cili bëri një ndërhyrje shumë të 
zgjuar dhe unë jam i mendimit ta miratojmë këtë nen siç është. Nuk është e nevojshme tani të 
diskutojmë për shpërblim. Neni është sanksionuar shumë mirë dhe ne humbim kohën kot. 
Këtë  mendim kam edhe për nenin 21. Kur të diskutojmë nenet e tjera më me rëndësi, t’u 
përkushtohemi, të gjykojmë, të marrim mendimin e të gjithë deputetëve dhe të mos 
ndërhyjmë te këto dy nene që janë formuluar saktë.  

Gramoz Pashko - Ne themi që të drejtat dhe detyrat e deputetit caktohen me ligj, që 
deputeti është përfaqësuesi më i lartë i popullit, është ai që nxjerr ligje. Tani ai duhet të 
nxjerrë ligje për t’i vënë kufij vetes së tij, gjë që krijon një rreth vicioz. Domethënë si do të jetë 
e mundur që ky deputet, që është përfaqësuesi më i lartë i pushtetit të popullit, t’i vërë vetes 
së tij një kornizë veprimi? Prandaj unë propozoj që të hiqet fare fraza e dytë dhe neni 2l 
rregullon pikërisht atë, se deri ku e ka të drejtën deputeti. Flas për të drejtën e tij, jo si 
deputet, jo si përfaqësues i popullit, e cila duhet të jetë e pakufizuar, por në aspektet e tjera. 
Neni 2l e rregullon këtë pikë.  

Ylli Vejsiu - Nuk jam dakord as me deputetin Dokle, as me deputetin Hajdari lidhur me 
heqjen e të drejtës së shpërblimit për deputetin. Populli thotë që vetëm zogjtë këndojnë pa 
para. Siç shikohet, ne po bëjmë një punë tepër të vështirë, tepër të lodhshme, me mjaft 
përgjegjësi. Prandaj ky problem nuk mund të kalohet në këtë mënyrë. Unë mendoj që të 
shikohet me mjaft seriozitet dhe përgjegjësi financiare.  

Falemnderit!  
Blerim Çela - Unë nuk jam dakord as me zotin Gramoz Pashko për ato çfarë tha. Neni 20 

është fare i qartë. Ne kot zgjatemi. Kur të vijë puna pastaj për të diskutuar për të drejtat dhe 
detyrat e deputetit, ato do të caktohen me ligj. Kush më mirë se Kuvendi Popullor do ta 
caktojë këtë gjë? Ju lutem shumë, zotërinj deputetët të të dyja palëve, ta votojmë këtë nen 
dhe të mos zgjatemi me llafe, se kemi shumë punë për të bërë.  

Kastriot Is1ami - Hedhim në votë propozimin e deputetit Fatmir Minguli:  
“Deputeti i Kuvendit Popullor në veprimtarinë e tij ka për detyrë t’u shërbejë me 

ndërgjegje popullit dhe atdheut, sipas betimit të bërë prej tij. Të drejtat dhe detyrat e deputetit 
caktohen me ligj.”  

Kush është pro?  
Me mbi dy të tretat e votave mbetet ky propozim. Rifillojmë punimet në orën 12 00.  
     

*   *   * 
 
Kastriot Islami -  Rifillojmë punimet.  
Bashkim Kopliku - Dihet që shpeshherë na takon të votojmë dy tri herë për të njëjtën 

çështje, duke qënë pro këtij veprimi.  
Jam dakord me propozimin e deputetit Fatmir Minguli për nenin 20 dhe votova pro, por ky 

propozim ka të bëjë vetëm me paragrafin e parë të këtij neni, ndërkohë që kemi edhe 
propozimin e deputetit Spiro Doraci, që i shton nenit edhe dy paragrafë të tjerë, me të cilët 
unë jam plotësisht dakord. Kërkoj që të lexohet edhe një herë propozimi i deputetit Doraci 
dhe të kërkohet mendimi, nese jemi apo s’jemi dakord.  

Do të bëja edhe një sqarim për shokun Namik Dokle. Dua t’i bëj një deklaratë. Në jetën 
time kam riparuar me mijëra televizorë dhe asnjërit s’i kam kërkuar asnjë dhjetëlekësh. Ajo që 
kërkohet, është për të qenë në rregull me shembullin tonë, për t’i treguar popullit që njerëzit 
paguhen sipas punës.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Lidhur me atë që thoni ju, unë lexova të gjithë nenin dhe jo vetëm 

shtesën që bëri deputeti Minguli. Pra, neni u hodh në votim në tërësi dhe u miratua i gjithë në 
tërësi. Tani, meqënëse u miratua ai nen sipas propozimit të parë, propozimet e tjera nuk 
mund të  hidhen në votë, sepse nuk mund të fitojnë dy propozime.  

Bashkim Kopliku - Nuk e di sa qe e qartë për votuesit, nëse votonim për nenin 20 me 
apo pa shtesat. Për pjesën e parë që votuam, edhe unë jam dakord. Kërkoj, në qoftë se ka 
mundësi, të lexohet propozimi komplet i deputetit Spiro Doraci dhe nëse biem dakord të 
votojmë për të. Është  një procedurë që nuk zgjat më tepër se një minutë.  

 Elvira Shapllo - Shoku Kryetar,  



Ne votuam me ndërgjegje për të gjithë nenin dhe s’kemi pse t’i kthehemi prapë kësaj 
pune. Nuk është serioze për 250 deputetët që votuan një herë për të. Kush qe kundër, 
sigurisht që votoi kundër.  

Kastriot Islami -  Kam përshtypjen që të gjithë deputetët, kur votojnë, e kanë të qartë për 
çfarë votojnë dhe, në qoftë se do të kishte ndonjë paqartësi, do ta thonin. Më duket se unë u 
shpreha shumë qartë, e lexova nga fillimi deri në fund nenin dhe u miratua.  

Bashkim Kopliku - Më falni t ‘ju them vetëm një gjë: Me dhjetë deputetë që kam 
biseduar, edhe ata kanë votuar në këtë mënyrë siç  kam votuar unë. Kryesorja është që nga 
neni 76 i Kushtetutës së vjetër është bërë heqje, dhe heqja është shumë shqetësuese për të 
gjithë nëpunësit me të cilët do të kemi punë në aktivitetin tonë si deputetë. Po të mos ishte 
kjo, nuk do të kishte shqetësim. Propozimi i deputetit Doraci nuk është gjë tjetër vetëm kopje 
e Kushtetutës së vitit 1976, që ka jetuar me vite në mendjen e nëpunësve tanë. 

Kastriot Islami -  Neni 21.  
Spikeri - Neni 21. “Deputeti i Kuvendit Popullor gëzon imunitet.  
Deputeti nuk mund të ndalohet, të arrestohet ose të ndiqet  penalisht pa pëlqimin e 

Kuvendit Popullor, me përjashtim të rasteve kur kryen një krim të dukshëm e të rëndë.  
 Deputeti nuk ka përgjegjësi ligjore për shfaqjen e mendimeve të tij ose për votën e 

dhënë.”  
Ali Kaza - Mendoj se neni 2l është vazhdimi i nenit 20, që ka të bëjë me të drejtat dhe 

detyrat e deputetit, kuptohet në një shkallë më të lartë. Ligjërohet mbrojtja dhe paprekshmëria 
e deputetit, si dhe përgjegjësia ligjore e tij. Në nenin 20 pranuam që të drejtat dhe detyrat e 
deputetit përcaktohen me ligj. Siç e vendosëm, ne do të miratojmë një status të veçantë për 
të drejtat dhe detyrat e deputetit, prandaj them që të mos zgjatemi me diskutime për këtë nen, 
por ta hedhim në votim siç është.   

Pjetër Arbnori - Unë mendoj që nenit 2l t’i shtohet edhe kjo pjesë: “Deputeti nuk mund të 
revokohet, me përjashtim të rastit kur dënohet për tradhti.”  

Xhevahir Tahiraj - Mendoj se është e e domosdoshme që të përputhet vota e mendimi i 
secilit deputet me vullnetin dhe interesat e zgjedhësve tanë. Ndoshta do të ishte me vend që 
në paragrafin e fundit mund të shtohet shprehja “përveçse kur nuk përputhet me vullnetin dhe 
interesat e zgjedhësve të tij.”  

Tritan Shehu - Në paragrafin e dytë mendoj që pas fjalëve “ose të ndiqet penalisht” të 
shtohen fjalët “nuk mund të kontrollohet e të survejohet.”  

E dyta, mendoj që deputeti mund të shprehë mendimin e tij, pavarsisht se është o nuk 
është në përputhje me mendimin e zgjedhësve të vet.   

Dritëro Agolli - Propozoj qe paragrafi i dytë të formulohet në këtë mënyrë:  
“Deputeti nuk mund të ndalohet, të kontrollohet në dogana, të arrestohet ose të ndiqet 

penalisht pa pëlqimin e Kuvendit Popullor etj., etj..” E bëj këtë shtesë, sepse deputeti bëhet 
leckë nëpër dogana. Ca picirukë të vegjël, ca vajza të vogla t'i fusin duart nëpër xhepa, 
domethënë të vjen turp të jesh deputet.  

Gafur Shameti - Mua më duket se me këta 3-4 paragrafë të nenit 21 ngushtohen shumë 
të drejtat e deputetit. Përderisa  ne në nenin 20 themi që “të drejtat dhe detyrat e deputetit 
caktohen me ligj” dhe ma merr mendja që duhet të jenë shumë të drejta e detyra, pse t’i 
ngushtojmë me këtë nen të vogël? Propozoj që të hiqet fare, përderisa është statusi i 
deputetit.  

Roland Tafili - Te neni 21 pasqyrohet një diferencë që ekziston midis të drejtave të 
deputetit dhe të individit të thjeshtë. Te paragrafi i dytë jam dakord me diferencat që 
ekzistojnë midis individit dhe deputetit, ndërsa te paragrafi i tretë mendoj se kjo diferencë që 
ekziston midis deputetit dhe individit nuk duhet të jetë, sepse duket sikur kufizon të drejtat e 
njeriut të thjeshtë. Prandaj mendoj që ky paragraf të mos jetë kështu.  

Shane Korbeci - Për mendimin tim neni 21 duhet të ekzistoj, sepse ka të bëjë me 
paprekshmërinë e deputetit, dhe nuk është e vërtetë që janë njëlloj neni 21 dhe neni 20.  

E dyta, për të sqaruar problemin e kontrollit të doganës, shoku Dritëro ndoshta ka 
parasysh një ligj për doganat që ka qenë para shumë kohësh dhe mund të mos i ketë rënë 
rasti tani ta dijë, që ligji i vjetër për doganat është abroguar. Tani  doganieri jo më që nuk bën 
kontroll për deputetin, por për asnjë qytetar të zakonshëm.  

Dritëro Agolli - Kjo duhet të vendoset me ligj, sepse Qeveria gjithnjë e ka ndryshuar këtë 
praktikë, duke nxjerrë urdhëresa njëra pas tjetrës.  

Ylli Vejsiu -Unë kam vetëm një vërejtje të vogël në paragrafin e dytë, që ndoshta vjen 
edhe ngaqë ne nuk i njohim mirë këto probleme. Në këtë paragraf thuhet “me përjashtim të 
rasteve kur kryen një krim të dukshëm e të rëndë.” Kjo shprehje më duket evazive dhe e 



papërcaktuar. Mos vallë duhej të ftonim shokët juristë, për të qenë më eksplicitë në këtë 
formulim, që të qëllohej më mirë dhe të dilte më i qartë?  

Kastriot Islami -  Juristët, me sa duket, janë munduar dhe këtu kanë arritur.  
Genc Ruli - Desha të bëj nja dy sqarime, që të kuptohet mirë përmbajtja e këtij neni, 

përpara se ta komentojmë atë ose të bëjmë propozime.  
Në radhë të parë përkufizimi i dhënë në paragrafin e tretë “krim të dukshëm e të rëndë" 

është shumë eksplicit për të kuptuar, për shembull, që në qoftë se deputeti ka bërë një 
shpifje, që është një krim jo i dukshëm e jo i rëndë", ai nuk mund të ndiqet penalisht. Por, në 
qoftë se ka vrarë një njeri ose ka bërë tradhti ndaj atdheut, në këto raste krimi është i 
dukshëm, njëherazi është i vërtetuar dhe nuk ka pse të pritet të merret leja nga Kuvendi 
Popullor për t’u ndjekur penalisht.  

Paragrafi i fundit ështe një garanci shumë e fortë që i jepet deputetit, jo për t’i dhënë atij 
vlera mbi individët e tjerë, vlera mbinjerëzore, por përkundrazi, për ta bërë atë me gjithë 
mend një shprehës të opinionit demokratik, të elektoratit që përfaqëson. Deputeti nuk ka se si 
të ketë përgjegjësi ligjore, në qoftë se shfaq një mendim ta zëmë kundër organeve të ruajtjes 
së rendit dhe nesër në mënyrë abuzive i nënshtrohet një akuze ose një përgjegjësie ligjore 
për këtë gjë. Kështu që ky nen e ruan deputetin, i ruan të drejtën për të pasur kurajën civile e 
qytetare për shfaqjen e mendimeve të tij.E gjithë përmbajtja e këtij neni mua më duket 
plotësisht e saktë. Është  një garanci ligjore, madje edhe mbiligjore që i jepet deputetit në 
ushtrimin e funksioneve të tij.  

Fehmi Abdiu - Në vijim të mendimeve që shfaqën shokët, edhe unë kam mendimin se 
përmbajtja e nenit 2l në tërësi është e goditur. 

Paragrafi i parë ka të bëjë me një veçori specifike që e njohin të gjitha kushtetutat lidhur 
me këtë kategori njerëzish, që e diferencojnë nga gjithë të tjerët, që e bëjnë të paprekshëm 
për shkak të funksioneve të veçanta që kryen.  

Lidhur me paragrafin e dytë, siç u shfaq mendimi edhe nga parafolësi, duhet të ekzistojnë 
fjalët “krim të dukshëm e të rëndë”. Pra, ai mund të vihet para përgjegjësisë penale vetëm kur 
ka kryer një krim të rëndë dhe që është i dukshëm. Se cila vepër penale do të quhet krim i 
rëndë, ky problem zgjidhet sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Penale ose dispozitave të 
tjera ligjore.  

Kam mendimin, gjithashtu, se edhe paragrafi i tretë ka interes, nëse do të mbetet kështu 
siç është, sepse e vë deputetin në pozita pune, nuk e ndrydh, nuk e kufizon për të shfaqur 
mendimet e tij për punën që bën, qoftë brenda Parlamentit, qoftë jashtë tij.  

Gëzim Luli - Në përgjithësi jam dakord me mendimet që u shprehen këtu, por do të bëja 
vetëm një plotësim (që mendoj se ka rëndësi të theksohet) në paragrafin e dytë, duke e 
formuluar në këtë mënyrë:  

“Deputeti nuk mund të ndalohet, të kontrollohet nga dogana, të arrestohet ose të ndiqet 
penalisht pa pëlqimin e Kuvendit Popullor, me përjashtim të rasteve kur kapet me faj për një 
krim të rëndë.”  

Kjo ka rëndësi, mendoj unë, sepse më duket se gjatë periudhës që mund të vërtetohet faji 
i deputetit, atij mund t’i cenohet e drejta për imunitet.  

Neritan Ceka - Përkrah propozimet e bëra këtu nga deputetët Shehu dhe Agolli, që të 
drejtat e deputetit duhet të jenë pak më të larta se të drejtat e zakonshme të njeriut, përsa i 
përket lirive të tij. E kam fjalën për atë që u theksua këtu, që deputeti të mos survejohet e të 
mos kontrollohet. Nuk është fjala vetëm në doganë, por në çdo moment ose rast tjetër.    

Bardhyl Reso - Mua më duket se midis nenit 20 dhe nenit 21 ka një kontradiktë. Derisa 
ne themi që të drejtat dhe detyrat e deputetit përcaktohen me ligj, të tëra këto mund të 
futeshin te neni 20. Më tej kemi edhe një kontradiktë tjetër: pa dalë ky ligj, deputeti nuk mund 
të ushtrojë asnjë aktivitet. Prandaj unë mendoj që ato dy përcaktimet, që kanë qenë në 
Kushtetutën e mëparshme, duhet të jenë, që të hapin horizont për të drejtat e deputetit, dhe 
nuk ka nevojë fare të bëhen zbërthimet te neni 21, por të gjitha këto mund të futen te 
përkufizimi i nenit 20 që “të drejtat dhe detyrat e deputetit përcaktohen me ligj.”  

Namik Dokle - Unë mendoj se nuk ka kontradiktë midis neni 20 dhe nenit 21, sepse në 
nenin 20 përcaktohen të drejtat si deputet, ndërsa në nenin 21 përcaktohen kufizimet e 
organeve të tjera për veprime mbi deputetin.  

Abdi Baleta - Mendoj se ky formulim që kemi këtu është  pasojë e një tradicionalizmi në 
formulime të këtilla dhe ka mbetur kështu, sepse në praktikën tonë nuk kanë dalë probleme 
që ta verifikonin në jetë saktësinë dhe të shtynin për plotësime të mëtejshme. Megjithatë, disa 
korrigjime do të ishin të nevojshme.  



Kam mendimin që paragrafi i parë të mbetet, ndërsa paragrafi i dytë të plotësohet në këtë 
mënyrë: “Deputeti nuk mund të pengohet në ushtrimin e detyrave të tij dhe në sigurimin e të 
dhënave që nuk përbëjnë sekret shtetëror. Ai nuk mund të kontrollohet dhe të survejohet, as 
të ndalohet, të arrestohet ose të ndiqet penalisht pa pëlqimin e Kuvendit Popullor.”  

Kurse për fjalinë “me përjashtim të rasteve kur kryen një krim të dukshëm e të rëndë”, unë 
do të bëja një dallim midis ndjekjes penale, ndalimit dhe arrestimit. Për ndjekje penale dhe 
arrestim ka gjithmonë kohë për t’u marrë mendimi i Kuvendit Popullor. Në Kushtetutën e 
deritanishme e kemi pasur që merrej edhe mendimi i Presidiumit të Kuvendit Popullor në 
rastet kur Kuvendi nuk ishte i mbledhur. Duhet të zgjidhet vetëm rasti i ndalimit. Pa pëlqimin e 
Kuvendit Popullor deputeti mund të ndalohet vetëm në rastet e kryerjes flagrante të një krimi 
të rëndë. Për shembull, kur kapet deputeti duke vrarë ose duke vënë zjarrin, organet e rendit 
do ta ndalojnë. Por, pastaj, midis momentit të ndalimit dhe brenda afatit ligjor të ndalimit 
duhet të sigurohet miratimi i Kuvendit Popullor.  

Lidhur me paragrafin e tretë, shqetësimi që ngriti kolegu ynë edhe mua më duket i drejtë. 
Shprehja “për shfaqjen e mendimeve” përpara ka qenë për ta mbrojtur deputetin nga akuza 
për agjitacion e propagandë, se nga tjetër gjë s’kishte nga ta mbronte dhe, është e vërtetë, që 
për shfaqjen e mendimeve nuk duhet të ndiqet asnjë qytetar ligjërisht. Prandaj unë do të 
propozoja që “deputeti nuk ka përgjegjësi ligjore për qëndrimet që mban dhe për veprimet që 
kryen në ushtrimin e detyrës së tij, si dhe për votën e dhënë.”  

Kastriot Islami - Ka vërejtje apo propozim tjetër? Nuk ka. Atëherë hedhim në votë 
propozimet sipas radhës kronologjike.  

Hedh në votë propozimin e deputetit Pjetër Arbnori.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Napolon Roshi - Zoti Kryetar,  
Mua, ndoshta gabohem, m’u duk më i arsyeshëm propozimi i zotit Abdi Baleta. Në qoftë 

se do të jenë dakord edhe shokët, mendoj të hedhim në votë këtë propozim.  
Kastriot Islami -  Unë jam i detyruar të ndjek rregullat procedurale. Ju lutem, na lini të 

qetë të kryejmë detyrën.  
Hedh në votë propozimin e deputetit Xhevahir Tahiraj. Kush është pro? Kundër? 

Abstenim?  
Nuk miratohet, se nuk fiton mbi dy të tretën e votave.  
Ismail Lleshi - Propozimet janë të ndryshme, siç mundet që edhe paragrafët e propozuar 

të jenë të ndryshëm dhe të mos përputhet në të njëjtin propozim zgjedhja më e përshtatshme 
e tyre. Ndoshta, në qoftë se do ta gjykoni të drejtë, në të tilla raste të votohet për secilin 
paragraf, në mënyrë që të bëjmë një zgjedhje të mirë të formulimit të vetë nenit përkatës.  

Kastriot Islami -  Kush është pro, që për këtë nen të votojmë paragraf për paragraf?  
(Tritan Shehu e tërheq propozimin)  
Hedh në votë propozimin e deputetit Gafur Shameti. Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, se nuk fiton mbi dy të tretën e votave. Hedh në votë propozimin e deputetit 

Roland Tafili. (E tërheq propozimin).  
Hedh në votë  propozimin e deputetit Neritan Ceka. (E tërheq propozimin). Hedh në votë 

propozimin e deputetit Gëzim Luli. (E tërheq propozimin)  
Është një propozim i deputetit Bardhyl Reso, që përveç asaj që është shkruar, të bëhet 

edhe kjo shtesë:  
“Deputeti ka të drejtë të kërkojë shpjegime nga të gjitha organet shtetërore dhe të 

ndërhyjë pranë tyre për zbatimin e përpiktë të Kushtetutës e të ligjeve. Organet shtetërore 
janë të detyruara të shqyrtojnë kërkesat e propozimet e deputetëve dhe t’u japin përgjigje 
brenda rregullave të caktuara. Deputetit i jepet një shpërblim i përcaktuar me ligj.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqë nuk merr mbi dy të tretën e votave. Propozimi i deputetit Dritëro 

Agolli. (E tërheq propozimin). Propozimi i deputetit Abdi Baleta:  
“Deputeti i Kuvendit Popullor gëzon imunitet.  
Deputeti nuk mund të pengohet në ushtrimin e detyrave të tij e në sigurimin e të dhënave 

që nuk përbëjnë sekret shtetëror. Ai nuk mund të kontrollohet e as të ndalohet, të arrestohet 
ose të ndiqet penalisht pa pëlqimin e Kuvendit Popullor. Deputeti mund të ndalohet pa 
pëlqimin e Kuvendit Popullor vetëm në rastet e zënies në flagrancë, duke kryer një krim të 
rëndë e të dukshëm.  

Deputeti nuk ka përgjegjësi ligjore për qëndrimet që mban dhe për veprimet që kryen në 
ushtrimin e detyrës së tij ose për votën e dhënë.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  



Meqenëse merr vetëm 161 vota pro, pra jo mbi dy të tretat, bie edhe ky propozim.  
Abdi Baleta - Në cilën dispozitë mbështetet kjo, që miratimi i këtyre neneve do të bëhet 

me mbi dy të tretën e votave?  
Kastriot Islami - Në Kushtetutën ekzistuese, e cila nuk është shfuqizuar akoma.  
Hedhim në votë nenin 21 siç është i formuluar në tekst.  
Neritan Ceka - Ky rregull për miratimin e dispozitave të tilla me mbi dy të tretën e votave 

patjetër ekziston në rregulloren e përkohshme, por duhet ta kemi të saktë: me dy të tretën e 
personave prezentë apo...  

Kastriot Islami -  E deputetëve...  
Neritan Ceka - Ta shikojmë rregulloren dhe ta lexojmë edhe një herë atë pjesë, se mos 

bëjmë ndonjë gabim, sepse në këtë votim që bëmë tani është puna për dy-tri veta.  
Kastriot Islami -  Unë e kam lexuar me kujdes, se e kisha këtë merak.  
Ismet Ferizaj - Unë jam i mendimit se më shumë se shumica ishin dakord me propozimin 

e zotit Abdi Baleta dhe, në qoftë se ka ndonjë fjalë ose fjali që duhet hequr nga ai formulim, ta 
propozojë ai që është kundër dhe ta hedhim edhe një herë në votë atë propozim, se më 
duket shumë i arsyeshëm.  

Stavri Kallço - I propozoj deputetit Abdi Baleta që mundësisht të heqë nga propozimi i tij 
fjalën “në flagrancë” për shkak se nuk shkon me kontekstin, pasi flagranca ka një afat tepër të 
shkurtër, i cili edhe mund të mos ndikojë në veprën që mund të kryejë deputeti. Po ta heqim 
këtë fjalë dhe të lëmë vetëm ndalimin, them se formulimi është i qartë dhe unë për vete jam 
dakord të votoj për të.   

Lumturi Rexha - Edhe unë jam dakord me propozimin e deputetit Baleta. Më duket më i 
qartë dhe më i drejtë përkufizimi që i bëhet këtij neni, duke hequr fjalën “në flagrancë”, në 
qoftë se është dakord edhe vetë zoti Baleta.  

Abdi Baleta - Unë jam dakord. Bile pranoj çdo lloj formulimi tjetër që e përmirëson këtë 
përkufizim.  

Kastriot Islami -  Të bëjmë edhe votimin tjetër dhe pastaj i rikthehemi, meqenëse kishte 
njëfarë mendimi të përbashkët për propozimin e deputetit Baleta.  

Kush është pro me nenin 2l të formuluar siç e keni përpara? Kundër? Abstenim?  
Edhe ky propozim bie, meqënëse nuk merr mbi dy të tretat e votave.  
Xhevahir Tahiraj - Propozoj t’i kthehemi propozimit që bëri deputeti Lleshi. Të mos e 

cungojmë formulimin me një propozim, por të marrim diçka që është racionale nga të gjithë 
propozimet e kolegëve deputetë, për ta përmirësuar nenin në çdo paragraf të tij, që të dalë 
më i kompletuar.  

Neritan Ceka - Zoti Kryetar,  
Më duket se propozimi i deputetes Lumturi Rexha ishte mjaft konstruktiv dhe na shkurton 

mjaft punë. Jam dakord të votojmë atë formulim të deputetit Baleta, pa fjalën “flagrancë.”  
Lush Përpali - Unë në përgjithësi jam dakord me formulimin, por para se ta hedhim në 

votë kam mendimin që zoti Baleta ta shikojë edhe një herë, se ka gjëra që edhe nuk shkojnë, 
siç e gjykoj unë. Për shembull, në paragrafin e fundit thuhet që deputeti nuk ka përgjegjësi 
ligjore për qëndrimin që mban dhe për veprimet që kryen në ushtrimin e detyrës së tij ose për 
votën e dhënë. Këto të dyja nuk shkojnë bashkë, për mendimin tim, sepse për votën e dhënë 
nuk ka përgjegjësi ligjore, ndërsa për qëndrimet që mban dhe për veprimet që kryen, çfarë 
konceptohet këtu, sepse gjatë ushtrimit të detyrës ai mund të kryejë çfarëdo lloj veprimi.  

E dyta, kam mendimin që në paragrafin e dytë, pas fjalëve “pa pëlqimin e Kuvendit 
Popullor” të vazhdohet me fjalët “veçse në rastet...”, duke hequr fjalët “deputeti mund të 
ndalohet pa pëlqimin e Kuvedit Popullor”, sepse ka përsëritje.  

Kam mendimin se këto dy gjëra duhen saktësuar.  
Fehmi Abdiu - Meqenëse edhe deputeti Baleta pati mendimin që mund të bisedohet për 

përmirësimin e formulimit të dhënë, në qoftë se të gjithë kolegët nuk kanë kundërshtim, të 
mblidhen në pushim 3- 4 veta dhe të bëjnë përpjekje për të gjetur një formulim më të 
pranueshëm dhe që të jetë sa më afër të gjitha mendimeve të shfaqura.  

Abdi Baleta - Unë jam dakord t’i pranojmë të gjitha përmirësimet e mundshme, natyrisht 
në kuadrin e këtij formulimi, jo të formulimeve të tjera që ndryshojnë nga ai.  

Lidhur me problemin se ç’kuptojmë me “veprime e qëndrime” në formulim është thënë “në 
ushtrimin e detyrës së tij si deputet” dhe, kur themi kështu, sigurisht nuk kemi parasysh 
qëndrimin e tij si klient në një lokal, por kemi parasysh të gjitha veprimet që bën ai për 
përmbushjen e detyrës. Këtu mund të hyjnë: fjala e tij, vajtja për të kërkuar diçka në një 
institucion, kontakti me qytetarët etj., etj., pra të gjitha llojet e veprimeve dhe të qëndrimeve. 
Me qëndrime kuptojmë deklaratat që deputeti bën në Kuvend. Dhe këtu s’mund të ketë 



përgjegjësi ligjore. Ai do të mbajë përgjegjësi për ato veprime që i kryen jashtë detyrave të tij. 
Ndërsa për ndalimin, deputeti duhet të ndalohet vetëm në ato raste që përmenda, dhe unë në 
formulimin tim vura fjalën “flagrancë”, (ju mos u trembni nga kjo fjalë, për të cilën jam dakord 
të hiqet) që do të thotë kapja në çastin e kryerjes së një krimi të rëndë. Arrestimi dhe ndjekja 
penale pastaj duhet të bëhen me miratimin e Kuvendit Popullor, se prandaj është imuniteti i 
deputetit.  

Kastriot Islami -  Unë do të isha dakord me mendimin që të mblidhet një grup shokësh, 
ta riformulojnë nenin 21 dhe pastaj ta hedhim në votë.   

Preç Zogaj - Një deputet i Partisë së Punës më duket bëri një sugjerim të drejtë, por që 
ra poshtë gjatë votimit në tërësi të nenit siç ishte ai i të drejtës së revokimit të deputetit nga 
zgjedhësit e vet dhe do të dëshiroja që grupi, që do ta formulojë këtë nen, ta marrë në 
konsideratë këtë sugjerim.  

Kastriot Islami -  Dakord.  
Vehap Daku - Unë kam mendimin se pak a shumë i gjithë auditori ka rënë në një mendim 

unanim. Zoti Abdi Baleta e tha që vetëm kur përmbush detyrën në funksionin e vet si deputet 
dhe nuk foli për veprimet e qëndrimet që mund të mbajë ai, ta zëmë, si vandal në bulevard. 
Pra, ai e plotësoi tamam idenë për këtë nen.  

Kastriot Islami -  Nuk ka nevojë tani të mbështesim apo të kundërshtojmë formulimin e 
dhënë dhe të rrimë duke u marrë përsëri me këtë punë. Thamë që do ta riformulojë një grup 
shokësh dhe do ta hedhim në votim pas pushimit.  

Panajot Barka - Zoti Kryetar,  
Kisha një propozim në mbështetje të propozimit që bëri deputeti Lleshi.  
Mendoj se këtu jepen mendime tepër të vlefshme, por për arsye se vihet një garë për të 

votuar atë propozim që e jep nenin më të kompletuar, mendimet e vlefshme dhe gjithë ai 
diskutim që bëhet për orë të tëra, bien kur vepron mekanizmi i votës për nenin në përgjithësi. 
Më duket se kjo është e papranueshme. Mendoj se të gjithë ato elemente që ne i pranojmë si 
të dobishme, të futen në mekanizmin e votës me paragrafë.  

Kastriot Islami -  Atëherë do të ndjekim këtë procedurë: për nene që kanë shumë 
paragrafë, do t’i votojmë paragraf për paragraf.  

Neni 22.  
Spikeri - Neni 22. “Iniciativa ligjvënëse u përket Presidentit të Republikës, Këshillit të 

Ministrave dhe deputetëve.  
Ligjet dhe aktet e tjera të Kuvendit Popullor quhen të miratuara kur ka votuar për to 

shumica e deputetëve të pranishëm.  
Ligjet shpallen jo me vonë se 15 ditë pas miratimit dhe hyjnë në fuqi 15 ditë pas botimit të 

tyre në Gazetën Zyrtare, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga ato vetë.”  
Kastriot Islami -  Kush është pro ta hedhim në votë paragraf për paragraf?  
Me shumicë votash bihet dakord për ta hedhur në votë paragraf për paragraf.  
Kush ka vërejtje për paragrafin e parë?  
Naim Karriqi - Propozoj që në fund të paragrafit të parë të shtohen edhe fjalët “dhe 

popullit me referendum prej 10 mijë qytetarësh.”  
Aleksandër Meksi - Unë bashkohem me mendimin e deputetit Karriqi, me një vërejtje të 

vogël: duhet përcaktuar sa deputetë duhet të jenë që të bëjnë propozimin, si dhe numri i 
qytetarëve, që mund të jetë 10 apo 15 mijë. Kjo është një mënyrë që e kanë shumë vende të 
botës. Në fund të fundit ne jemi dakord që edhe poplli ka të drejtën ta ushtrojë pushtetin e tij 
sovran. Dhe kjo ka qenë në traditën tonë.  

Naim Karriqi - Edhe në Kushtetutën tonë thuhet dhe vazhdimisht do ta kemi që populli e 
ushtron të drejtën e pushtetit nëpërmjet përfaqësuesve dhe direkt. Kjo që propozoj unë është 
forma direkte.  

Agaçe Bregu - Paragrafi i parë kam mendimin të formulohet në këtë mënyrë:  
“Iniciativa ligjvënëse u përket Presidentit të Republikës, mbi 20 deputetëve dhe Këshillit të 

Ministrave.”  
Sali Berisha - Zoti Kryetar,  
Iniciativa ligjvënëse duhet t’i përkasë, për mendimin tim si Presidentit, Këshillit të 

Ministrave, ashtu edhe një deputeti të veçantë, sikundër është një normë tashmë e 
demokracisë, që ajo i përket edhe popullit mbi bazën e një numri firmash të caktuara, që do 
të biem dakord. Në historinë e demokracisë së vendeve të ndryshme ka sa të duash ligje të 
mençura që lidhen me emrin e këtij apo atij deputeti nismëtar. Ne nuk kemi pse t’i trembemi 
kësaj, në qoftë se në mendjen e ndonjë zotërie të nderuar deputet lind ndonjë ide e mirë. Ne 
do ta mirëpresim atë.  



Xhemal Gazidede - Edhe unë jam i mendimit që të mos lëvizë fare paragrafi i parë, 
sepse përderisa thuhet që u jepet iniciativë ligjvënëse edhe deputetëve, do të thotë që këta 
deputetë përfaqësojnë atë popullsi që i ka zgjedhur, kështu që rrjedhimisht merret edhe 
dëshira e popullit që përfaqësojnë këta deputetë. Mendoj se është fare e qartë dhe mjaft mirë 
e shprehur në tekst.  

Ylli Vejsiu - Në vijim të idesë që dha zoti Berisha, propozoj që ligjet, përveç numrit dhe 
datës, të njihen edhe me emrin e atij që i propozon dhe kjo të jetë e shprehur në këtë nen.  

Gafur Shameti - Unë jam dakord me paragrafin e parë, por duke i bërë një redaktim të 
vogël:  

“Iniciativa ligjvënëse u përket Presidentit të Republikës, Këshillit të Ministrave dhe 
deputetit”, pra jo deputetëve, sepse këtu ka një diçka që mund të manovrohet.  

Abdi Baleta - Jam dakord me propozimin e zotit Karriqi, që vetëm e përmirëson dhe 
aspak nuk e dëmton formulimin e paragrafit. Argumentet e tij, për mendimin tim, janë të 
sakta. Nuk mund t’u heqim të drejtën banorëve, qoftë edhe të zonave të ndryshme elektorale, 
që të bashkohen dhe të paraqesin propozimet e tyre, kur deputeti i tyre s’është në gjëndje, 
s’do ta bëjë një gjë të tillë ose për ndonjë arsye tjetër.  

E dyta, besoj se është e qartë për të gjithë që, në qoftë se deputeti nuk ka të drejtën të 
paraqesë, qoftë edhe individualisht në Parlament një propozim për një ndryshim në ligj ose 
për një ligj, atëherë çfarë roli do të luajë ky deputet? Përse është këtu? Në fund të fundit 
misioni i përfaqësuesve të popullit në Kuvendin ligjvënës është pikërisht që të bëjnë 
propozime. Kjo s’shkakton asnjë vështirësi, përkundrazi i ka të gjitha të mirat: Bëhet 
propozimi, diskutohet, miratohet ose jo. Pse duhet ta bëjmë me dhjetë ose me 15 deputetë 
këtë gjë?  

Xhevahir Tahiraj - Paragrafi i parë mendoj që mund të përcaktohet edhe kështu: 
“Iniciativa ligjvënëse mund të lindë në Kuvend. Ajo u përket deputetit, një grupi të caktuar 
deputetësh, Presidenti Republikës dhe Këshillit të Ministrave.”  

Një deputet - Propozoj që në fund të paragrafit të parë shtohet edhe kjo pjesë: “edhe kur 
kërkohet me peticione të paraqitura nga organizata shoqërore, politike dhe nga sindikatat”, se 
këtu kam parasysh që edhe populli ka të drejtë të shprehë vullnetin e vet në legjislacionin e 
vendit.  

Namik Dokle - Mendoj që ky paragraf në përgjithësi është formuluar drejt. Do të bëja 
vetëm një korrigjim gjuhësor. Mund të thuhej “dhe deputetit.” Kjo zgjidh të tëra shqetësimet që 
kanë deputetët parafolës. Deputeti, në konsultim me popullin e zonës së tij, kur e sheh të 
nevojshme dhe kur ka kërkesë nga populli i zonës që e ka zgjedhur për ndryshimin e një ligji 
apo për të propozuar një ligj të ri, fare mirë, me iniciativën e tij ligjvënëse, mundet ta 
propozojë në Kuvendin Popullor, pa asnjë vështirësi praktike. Ai s’ka nevojë të mbledhë 
firmat e popullit dhe t’i paraqesë këtu në Kuvendin Popullor, por në konsultim me popullin 
vjen këtu dhe paraqet propozimin për një ligj të ri.  

Agustin Shqalësi - Paragrafi i parë më duket se është përcaktuar mirë, me përmirësimin 
që i bëri zoti Berisha, duke shtuar fjalën “deputetit.” Unë mendoj të shtohen edhe fjalët “si dhe 
të një pjese të popullsisë në numër përafërsisht të barabartë sa ç’është zona e një deputeti.” 
Pse e bëj këtë shtesë? Sepse mundet që në dy zona elektorale popullsitë konvergojnë me 
njëra-tjetrën dhe i përfaqësojnë dy deputetë. Kështu që për një problem, që mund të ketë 
popullsia e dy ose më shumë zonave, konvergojnë njëra me tjetrën dhe parashtrojnë si 
iniciativë ligjvënëse në Kuvend. Po kështu edhe një pjesë tjetër e popullsisë, siç janë 
organizatat shoqërore etj., etj. Pra, nuk duhet ta kufizojmë edhe iniciativën e popullit nga 
poshtë.  

Sali Berisha - Mendoj se nuk mund ta kushtëzojmë të drejtën e qytetarëve me deputetin, 
sepse nismëtari i një ligji mund të jetë një mendje më e mençur se vetë deputeti i asaj zone, i 
cili mund të parashikojë dobitë e mëdha që sjell ligji. Përveç kësaj, unë jam që të rritet numri i 
firmave, duke shkuar deri në 20 mijë, ose të jetë një numër i caktuar. Këto firma mund të mos 
mblidhen në të njëjtën zonë ose në dy zona, për arsye të ndryshme, por mund të mblidhen në 
mbarë vendin dhe kjo nuk përbën asnjë të keqe, asnjë mangësi. Duke mos e lidhur me 
deputetin, ne e nxjerrim shtetasin si një propozues të veçantë, njëlloj me Presidentin dhe 
Këshillin e Ministrave.  

Ilir Dushi - Jam dakord me formulimin që është dhënë për paragrafin e parë. Me sa shoh, 
nga ana juridike e formulimit të këtij paragrafi, nuk mund të vihet në diskutim, që iniciativa 
ligjvënëse i përket edhe një deputeti të vetëm. Ky e ushtron këtë të drejtë jo vetëm duke 
propozuar për një ligj, por duke propozuar edhe për një ndryshim ose amendament të një 
neni të caktuar. Mendoj që formulimi të mos ndryshohet, sepse nga ana juridike është i plotë.  



Filip Taço - Jam plotësisht dakord me propozimin e zotit Berisha. Ndërsa për përcaktimin 
e numrit të deputetëve nuk jam dakord, siç u tha nga parafolësit, që të jenë të paktën 20 
deputetë që të kenë të drejtën e iniciativës ligjvënëse. Ne duhet të kemi parasysh edhe një 
diçka tjetër, që kemi edhe organizatat e tjera politike, siç është OMONIA, që nuk e përmbush 
dot kushtin e 20 deputetëve. Prandaj solidarizohem me mendimin e zotit Berisha, që edhe një 
deputet ka të drejtën e iniciativës ligjvënëse në Kuvendin Popullor.  

Kastriot Islami -  Ka ndonjë propozim të ri? Nuk ka.  
Atëherë hedhim në votë propozimet për paragrafin e parë. Propozimi i parë është i 

deputetit Arben Imami që të shtohet dhe kjo fjali: “Populli e ushtron të drejtën e iniciativës 
ligjvënëse me anë të propozimit të projektligjit nga jo më pak se 25 mijë zgjedhës.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim? Nuk miratohet.  
Ismail Lleshi -Mendoj që në qoftë se do të gjejmë një numër të caktuar të një 

mesatareje, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Kjo është e lidhur me numrin.  
Një deputet - Ta zëmë se del një rrugëtar e thotë që kam marrë firmat e 30 mijë vetave. 

Kuvendin Popullor do ta kthejmë tani në një hetues për të gjetur nëse i ka marrë apo jo? 
Kurse deputeti, që e ka zgjedhur populli dhe përfaqëson atë, do të sjellë propozimin në 
Kuvend. Supozojmë që deputeti qenka i mefshët ose frikacak. Populli i asaj zone do ta marrë 
vesh që  nuk e ngre në Kuvend atë propozim dhe do t’i thotë që ti s’bën për ne.  

Arben Imami - Mendimi i zotit Lleshi është shumë konstruktiv dhe unë jam i sigurt që po 
të perceptohet me kujdes, të gjithë ne nuk do të jemi dakord t’i heqim iniciativën ligjvënëse 
popullit, për të cilin themi që na ka zgjedhur, ushtron sovranitetin etj., etj. Kështu që, në qoftë 
se numri 25 mijë është një numër ende i vogël për një pjesë të deputetëve, ne e vëmë 30 
mijë dhe mendoj se me 30 mijë firma, që mblidhen dhe janë dakord për të propozuar një 
projektligj, të cilin e ka në dorë ky Kuvend nëse do të bëhet ligj apo jo, mund të gjëndet rruga 
për t’u mirëkuptuar.  

Skënder Muço - Kam mendimin që të vazhdojë votimi sipas vërejtjeve dhe propozimeve 
që janë paraqitur, sepse ka vërejtje shumë të rregullta e të bëra me vend.  

Stavri Frashëri - Unë nuk e shikoj të arsyeshme që të mos i lëmë popullit të drejtën të 
thotë mendimin e tij. Vetë ne jemi të zgjedhur nga populli dhe s’mund t’ia kufizojmë të drejtën 
që të vendosë vetë me anë të një peticioni.  

Kastriot Islami -  Nuk ka nevojë tani të rrini të na mbushni mendjen nëse duhen 25 mijë, 
30 mijë apo 40 mijë firma. T’i hedhim në votë propozimet një nga një dhe po qe se nuk 
miratohen, të gjejmë si për nenin e mëparshëm një formulim me një grup deputetësh. 
Propozimi i dytë është i deputetit Agaçe Bregu. (E tërheq).  

Propozimi i deputetit Sali Berisha:  
“Iniciativa ligjvënëse u përket Presidentit të Republikës, Këshillit të Ministrave, deputetit, si 

dhe qytetarëve mbi bazën e 20 mijë firmave të mbledhura për këtë qëllim.”  
Kush është pro?  
Xhemal Dauti - Në nenin 3 të dispozitave të përgjithshme që miratuam, thuhet: “Populli e 

ushtron pushtetin nëpërmjet organeve përfaqësuese të tij, si dhe me referendume.” Pra, e 
kemi miratuar këtë çështje, më duket mua.  

Kastriot Islami -  Ju Iutem, pse bëni diskutime në momentin e votimit?   
Kush është pro për këtë propozim? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqënëse nuk merr dy të tretat e votave.  
Propozimi i deputetit Ylli Vejsiu:  
“Iniciativa ligjvënëse u përket Presidentit të Republikës, Këshillit të Ministrave dhe çdo 

deputeti të veçantë. Ligjet, përveç numrit e datës, të njihen edhe me emrin e atij që e 
propozon.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqë nuk fiton dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Naim Karriqi:  
Naim Karriqi - Kërkoj ta tërheq propozimin tim, meqë e shoh që dy të tretat e deputetëve 

nuk e kërkojnë popullin në Parlament.  
Kastriot Islami - Ju lutem, deputeti Karriqi, të mos e prishim këtë atmosferë mirëkuptimi 

me të tilla vërejtje.  
Naim Karriqi - Nuk e shoh fare këtë atmosferë. Shoh që atmosfera është prishur.  
Kastriot Islami - Ju lutem! Po s’u treguam të kujdesshëm ne, do të prishet atmosfera.  
Propozimi i deputetit Xhevahir Tahiraj:  
“Iniciativa ligjvënëse mund të lindë në Kuvend, i përket deputetit, grupit të caktuar të 

deputetëve, Presidentit të Republikës dhe Këshillit të Ministrave.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  



Nuk miratohet, meqë nuk fiton dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Agustin 
Shqalësi. 

Agustin Shqalësi - Desha t’u kujtoj zotërinjve deputetë se është fjala vetëm për iniciativë 
ligjvënëse. Në qoftë se e kuptojmë dhe mendojmë t’ia mohojmë këtë të drejtë një popullsie 
prej 20 mijë banorësh, mbase është gjykimi i tyre, por unë kisha këtë propozim që bëra. Dhe 
këtu nuk është fjala për referendum, por për një iniciativë që mund ta shprehin 20 mijë banorë 
dhe që paraqitet po në Kuvendin Popullor.  

Kastriot Islami -  Formulimi i propozimit është i tillë: “Iniciativa ligjvënëse u përket 
Presidentit të Republikës, Këshillit të Ministrave, deputetit dhe popullsisë me një numër më të 
madh se 20 mijë banorë.”  

Ismail Lleshi - Unë mendoj që të kemi një çikë reflektim ndaj këtij momenti dhe ta 
miratojmë, sepse është fjala për një masë të tërë njerëzish që na kanë dhënë votëbesimin, së 
cilës duhet t’ia njohim të drejtën për të paraqitur propozime.  

Vehap Daku - Në kuadrin e të drejtave të njeriut, që ne i trumbetuam, dhe ashtu duhet në 
fakt, me aq forcë e aq këmbëngulje, unë them që s’kemi pse të vëmë norma standarde: 5 
mijë, 10 mijë, 20 mijë. Deputeti përfaqëson atë masë njerëzish që i ka dhënë votë besimin 
për të ardhur këtu dhe vetëm në kuadrin e këtyre të drejtave ne kemi iniciativën për ta 
shpallur një ligj. Nëse do të miratohet apo jo, është anë tjetër.  

Lumturi Rexha - Ne me të vërtetë votuam, por në parim iniciativën ligjvënëse unë e 
kuptoj drejt nga shokët dhe duhet shtruar drejt. Derisa këtë të drejtë e kanë deputetët, mendoj 
që një masë e caktuar e popullit duhet të vihet dhe jam dakord me deputetin parafolës që e 
shtroi këtu, pavarësisht pastaj sa do të jetë numri. Dhe nuk jam dakord me mendimin se “ jo 
është deputeti etj.” Unë e mirëpres mendimin e shokëve.  

Agustin Shqalësi - Zoti Kryetar, më falni që e futa në siklet Parlamentin, por unë e 
tërheq propozimin tim.   

Sali Berisha - Të më falë deputeti Shqalësi, por unë e konsideroj pak të shpejtuar 
veprimin e tij. Jo se reagimi ishte i përshtatshëm nga ana e zotërinjve deputetë, por se 
problemi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Kemi të bëjmë me një të drejtë themelore 
demokratike të shtetasve tanë, me të drejtën e inicimit të ligjeve, të cilëve ky Parlament, në 
një tërësi të caktuar, nuk duhet t’ua mohojë. Prandaj, meqënëse propozimi im ishte identik 
me atë të deputetit Shqalësi, do t’ua kërkoja deputetëve, që së bashku t’i rivotonim edhe një 
herë këto propozime, se është një çështje e rëndësishme, parimore dhe nuk kemi të bëjmë 
këtu me kurrfarë interesash partiore.  

Halil Elezi - Kam mendimin se ky diskutim jo vetëm nuk shpreh prishje atmosfere të 
Parlamentit, por përkundrazi shpreh seriozitet. Ndaj mendoj se duhet të mbështetet mendimi i 
kolegëve deputetë. Madje do të thosha se mund të fillohej qysh aty: iniciativa ligjvënëse u 
takon pikërisht këtyre njerëzve, pastaj të përmenden me radhë: Këshilli i Ministrave e deri në 
majën e piramidës, Presidenti.  

Namik Dokle - Lidhur me këtë problem unë qëparë thashë që të bëjmë korrigjim në nen, 
duke thënë që iniciativa ligjvënëse i takon edhe deputetit (Këtu kam parasysh një deputet) 
dhe shtrova problemin e vështirësisë praktike për mbledhjen e firmave nga deputeti por, në 
qoftë se ne jemi dakord, dhe me sa shikoj jemi dakord të gjithë, që një deputet të ketë 
iniciativë ligjvënëse dhe kemi parasysh që një deputet zgjidhet nga 5,7,8 apo 9 mijë banorë 
etj., etj., nëse përcaktojmë këtë iniciativë ligjvënëse të një numri të caktuar të popullsisë, më 
duket se numri i propozuar për 30 mijë a 20 mijë, është shumë. Përderisa 7 apo 10 mijë 
banorë kanë të drejtë të zgjedhin një deputet, i cili ka të drejtën e iniciativën ligjvënëse, unë 
propozoj që të drejtën e kësaj iniciative ta kenë deri 10 mijë banorë.  

Abdi Baleta - Zoti Kryetar, procedura e kërkon që, për dispozitën që shqyrtohet, të bëhet 
diskutim, të bëhen propozime dhe, kur të marrin fund propozimet, të kalohet në votim. Kur 
kalohet në votim, nuk ka më nevojë për diskutime dhe për ripropozime. Deri tani kemi votuar 
disa propozime. Mendoj që të vazhdohet më tej me të gjitha propozimet që kanë mbetur ende 
të pavotuara dhe të mbyllet kjo pikë.  

Panajot Barka - Unë nuk jam dakord me propozimin që bën kolegu Baleta. Ne do t’i 
kthehemi një neni ose një paragrafi sa herë që do ta shikojmë të arsyeshme për të bërë diçka 
që është e drejtë, e saktë dhe e vlefshme për ligjet tona. Bashkohem me propozimin që bën 
kolegu Dokle, që ky numër zgjedhësish dhe jo qytetarësh, siç thotë deputeti Berisha, duhet të 
jetë sa më i vogël, në kufijtë që përmban një zonë zgjedhjesh, që përcaktojnë edhe zgjedhjen 
e një deputeti.  

Blerim Çela - Habitem pse ngurrojnë deputetët e Partisë së Punës për t’i dhënë të 
drejtën popullit që na ka zgjedhur, të ketë iniciativë ligjvënëse. Më duket me shumë vlerë 



mendimi i zotërinjve Berisha, Karriqi, Imami dhe i shokëve të tjerë të Partisë së Punës, që të 
bihet dakord për një shifër të caktuar e të votohet. Për shembull, mendimi i zotit Dokle për 10 
mijë veta mua më duket i arsyeshëm. Kështu ne përligjim dëshirën e popullit për të bërë 
propozime të ndryshme me anë peticionesh për një ligj që ata e duan të diskutohet në 
Parlament.  

Falemnderit!  
Halil Hasko - Një herë nuk jam dakord me këto mendime, që pse hezitojnë deputetët e 

Partisë së Punës etj. Po u nisëm nga këto lloj ndarjesh, nuk është e drejtë. Ne këtu 
diskutojmë me përgjegjësi. Dhe pse e kemi një ngurrim? E kemi pikërisht tek ajo që tha shoku 
Namik Dokle. Ligji ështe koncentrat i një mendimi të gjerë, është një sintezë dhe unë për 
veten time presupozoj që të tërheqësh këtë mendim, do një punë edhe procedurale, edhe 
ligjore. Nuk e konsideroj një veprim spontan: merr firma e mblidh firma, sepse kështu do të 
binim në një spontaneitet jo të vogël, por të përmasave krahinash etj. Kjo punë do një 
mendim të organizuar. Nuk mund të biem ne në spontaneitete, në firma e në letra. Në parim 
nuk jemi kundër që populli të shprehë mendimin e ai të vijë këtu. Derisa populli na ka 
zgjedhur, edhe ne reciprokisht duhet të shkojmë te populli. Mënyra se si duhet të vijë ky 
mendim ka vend për t ‘u parë.  

Preç Zogaj - Unë në përgjithësi nuk jam dakord që të aktivizojmë retorikën këtu për 
popullin e jo popullin, sepse me popullin jemi të gjithë. Unë shoh që këtu po diskutojmë për 
organet e larta të pushtetit, përkatësisht për Kuvendin Popullor, dhe mendoj se paragrafi i 
parë, ashtu siç është formuluar, nuk privon asnjë person e grup personash, për të nxjerrë në 
pah aftësitë e tyre ligjvënëse. Të  gjithë ne e dimë se ligjet zakonisht dalin nga mendjet e 
zgjuara që bazohen në një përvojë, dhe kjo vërtetohet sot e gjithë ditën. Prandaj mendoj se 
duke e kthyer fjalën “deputetëve” në numrin njëjës nuk lind asnjë problem dhe s ‘është e 
nevojshme të tjerrim retorikën pa fund për popullin e për jo popullin.  

Fehmi Abdiu - Mendoj se për aq kohë sa jemi të ndërgjegjshëm se iniciativa ligjvënëse 
në mënyrë të domosdoshme duhet t’u përkasë Presidentit, Këshillit të Ministrave dhe secilit 
deputet, për të cilët nuk kemi asnjë vërejtje, parimisht nuk do të bënim mirë që këtë drejtë t’ua 
mohonim zgjedhësve tanë, popullit. Problemet këtu janë dy: duhet të diskutojmë që të njohim 
të drejtën për ta pasur këtë iniciativë edhe populli, kurse problemi i dytë që shtrohet është ai i 
numrit dhe varianteve të ndryshme për këtë numër. Unë kam mendimin që parimisht duhet ta 
pranojmë që edhe populli, zgjedhësit tanë të kenë të drejtën e iniciativës ligjvënëse.  

Emin Musliu - Unë mendoj se kjo është një çështje parimore, me të cilën duhet të jemi 
dakord të gjithë. Populli është ai që na ka zgjedhur, populli ka votuar për ne dhe ai ka besim 
se ne do të sjellim këtu zërin e tij. Unë kam këtë propozim konkret:  

“Populli e ushtron iniciativën ligjvënëse nëpërmjet propozimit nga ana e të paktën 20 mijë 
zgjedhësve me një projektligj.”  

Ylli Bufi - Shqetësimi që ka një pjesë e deputetëve, për futur në nenin 22 pjesëmarrjen 
direkte të zgjedhësve në iniciativën ligjvënëse, më duket një çikë i pabazuar. Ne nuk jemi që 
zgjedhësit ose populli të mos e ketë këtë iniciativë ligjvënëse, por kemi shqetësimin tjetër: në 
qoftë se një pjesë e zgjedhësve të zonës ku unë, ta zëmë, jam zgjedhur deputet, do të ketë 
mendime për të propozuar një ligj, atëherë si unë të mos e sjell zërin e zgjedhësve të mi në 
Kuvend? Unë do të mendoja që, edhe kur një pjesë e zgjedhësve tanë kanë mendimin për të 
propozuar një ligj, ne e kemi për detyrë si deputet që ta marrim këtë mendim e ta sjellim në 
Kuvend.  

Pjetër Arbnori - Unë mendoj se iniciativa ligjvënëse e deputetit është tjetër nga iniciativa 
ligjvënëse e një grupi qytetarësh apo zgjedhësish. Të  marrim, për shembull, sindikatat. Sikur 
një grup i madh punëtorësh të ketë një problem për ta shtruar në Kuvendin Popullor, ta zëmë 
për të abroguar një ligj, do të ishte e arsyeshme që ky grup zgjedhësish të ketë të drejtën për 
të parashtruar këtë ligj në Kuvendin Popullor. Ata nuk janë zgjedhës të një zone, por të 
zonave të ndryshme. Prandaj kjo iniciativë mendoj se duhet t’u lejohet edhe grupeve të 
caktuara qytetare.  

Gëzim Haxhiu - Meqënëse ka mendime të ndryshme dhe pak a shumë të përafërta, 
sugjeroj që përfaqësues nga të tri grupet parlamentare të mblidhen në pushim dhe ta 
riformulojnë, siç vepruam edhe me një nen më përpara, se kështu nuk do ta sqarojmë dot.  

Ridvan Peshkëpia - Sipas propozimit të disa deputetëve të nderuar të Partisë 
Demokratike dhe sipas një  propozimi të disa deputetëve të nderuar të Partisë së Punës 
është një mendim, që në parim të pranohet që populli të ketë të drejtën e iniciativës 
ligjvënëse. Unë, me sa pashë, mosmarrëveshjet ishin te numri. Atëherë propozoj që në parim 



të votohet që duhet të ketë populli iniciativë ligjvënëse dhe pastaj, për numrin e banorëve që 
mund ta marrin këtë iniciativë ligjvënëse, të votohet veç.  

Tritan Shehu - Nuk është e vërtetë që janë dy mendime të përafërta. Më duket se janë 
dy mendime krejt të kundërta dhe nuk jemi dakord në parim në radhë të parë, sepse nga 
njëra anë propozohet ta ketë të drejtën e iniciativës ligjvënëse një masë e popullsisë, 
mendimi tjetër është që të mos e ketë këtë të drejtë. Mua më duket i gabuar mendimi për të 
organizuar njerëzit në zona ose në grumbuj të caktuar, pra, në forma të tilla organizimi të 
ngurta e strikte, sepse mund të jenë dakord për një ligj, ta zëmë, 500 veta që punojnë në një 
ndërmarrje, të cilët nuk janë të një zone elektorale, ose mund të jenë një mijë në Tiranë, një 
mijë në Shkodër, dy mijë në Vlorë e të tjera me radhë. Kjo është një e drejtë e 
pamohueshme, që e gjejmë edhe në kushtetutat e vendeve të tjera të përparuara e 
demokratike. Nuk mund t’ua mohosh njerëzve këtë gjë. Kur një grup i madh njerëzish është 
dakord që të kërkojë të vendoset një ligj në Kuvendin Popullor, mund t’i parashtrohet 
Kuvendit për miratim ose jo kjo kërkesë e tyre. Është një e drejtë demokratike brenda kuadrit 
të të gjitha të drejtave të njeriut. Mohimi i kësaj të drejte mua më duket se është në 
kundërshtim me të drejtat e njeriut që ekzistojnë sot.  

Muharrem Kanjolli - Kam mendimin që edhe një pjesë të popullit t’i lejojmë iniciativën 
ligjvënëse, e cila është shprehje e demokracisë.  

Ismet Ferizaj - Zoti Kryetar, aty te ju më duket se ka edhe formulime të tjera, prandaj 
mendoj t’i hedhim në votim një nga një, ashtu siç kemi vazhduar procedurën deri tani.  

Shane Korbeci - Ne kemi rënë në një emërues të përbashkët për të miratuar iniciativën 
ligjvënëse të popullit. Ndoshta unë s’do të isha që edhe të votohej për këtë çështje. Në qoftë 
se ka ndonjë kundër, le ta thotë, por unë them se s’ka pse të ketë.  

E dyta, të përcaktojmë atë masë që do të mendojmë se do të jetë më e përshtatshme, 10 
mijë apo sa do ta gjykojmë numrin e zgjedhësve që kanë të drejtën e paraqitjes së një ligji. 
Propozimi i shokut Dokle mua më duket racional.  

Shkëlqim Cani - Do të më falni një çikë, po desha të them që ka diskutime që japin 
efekte për kredo politike. Mua nuk më pëlqeu fare ndarja që i bëri deputeti i Partisë 
Demokratike, Blerim Çela, duke thënë: pse nuk e pranojnë deputetët e Partisë së Punës dhe 
e pranojnë ata të Partisë Demokratike. Unë nuk mendoj se deputeti Blerim Çela i kaloi 
deputetët  Ismail Lleshi e Namik Dokle, që diskutuan para tij, në Partinë Demokratike. Edhe 
ne që votuam pro atij propozimi (ndërprerje incizimi) unë nuk mund ta kuptoj se si mund të 
jetë iniciativë ligjvënëse e 20 mijë vetave. Mos biem prapë tek individi, te grupi?  

Unë propozoj konkretisht që këtij paragrafi t’i bëhet kjo shtojcë: “si edhe zgjedhësit 
nëpërmjet deputetit të tij.”  

Ismail Lleshi - Në propozimin e deputetit Shkëlqim Cani unë do të shtoja edhe këte pjesë 
të fundit: “mënyra se si shtetasit e ushtrojnë drejtpërsëdrejti iniciativën ligjvënëse rregullohet 
me ligj” .  

Ali Spahia - Desha t ‘u kujtoj të nderuarve deputetë se ne po diskutojmë se duhet t’i 
njohim një pjesë të popullsisë të drejtën e iniciativës ligjvënëse apo këtë të drejtë duhet t’ia 
njohim vetëm deputetit. Do të ishte shumë mirë që deputeti në çdo rast e në çdo kohë dhe 
për çdo problem të ishte në lartësinë e kërkesave të popullit. Por vallë, a mund të jemi 
gjithmonë në këtë lartësi? Nuk përjashtohet rasti që për një problem të caktuar, në një 
moment të caktuar deputeti të mos ketë atë ndriçim mendjeje që t’i kuptojë nevojat e popullit. 
Dhe atëherë duhet të ketë të drejtë masa e popullit (ta caktojmë këtu numrin, 10 ose 20 mijë 
veta) që të marre vetë iniciativën e ligjvënësit. Kjo më duket se është një e drejtë që nuk 
mund t’ia heqim popullit që na ka zgjedhur. Prandaj mendoj që të hidhet në votë propozimi i 
deputetit Shkëlqim Cani.  

Një deputet - Ngulim këmbë që të hidhet ne votë propozimi i deputetit Shkëlqim Cani.  
Gafur Shameti - Këtu më duket se po bëhet një keqkuptim ndërmjet deputetit dhe numrit. 

Nuk është e thënë që ky numër njerëzish që do të bëjnë propozimin, do të jenë të një zone. 
Të marrim, për shembull, rastin e punonjësve të pyjeve të të gjithë vendit, të cilët mund të 
jenë 7, 8 ose 10 mijë veta dhe kanë një problem, kanë iniciativën për të propozuar një ligj. 
Atëherë kë deputet duhet të takojnë ata? Kështu që nuk ka mundësi të bëhet në këtë formë 
që e themi ne. Unë mendoj se duhet të jetë një numër sa më i vogël që të ketë iniciativë 
ligjvënëse.  

Një deputet - Unë propozoj që të drejtën për të paraqitur një ligj ta ketë çdo shtetas. 
Përderisa tek të drejtat e përgjithshme ne ia kemi dhënë këtë iniciativë individit dhe në rast se 
njëri paraqit një ligj të mirë, që i shërben tërë shoqërisë, tërë shtetit, është një mendje e 
ndritur, si të mos e miratojmë ne?  



Skënder Dika - Unë propozoj këtë formulim: “Iniciativa ligjvënëse u përket Presidentit të 
Republikës, Këshillit të Ministrave, deputetëve dhe një grupi zgjedhësish, numri i të cilëve 
rregullohet me ligj.”  

Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër? (Nuk ka)  
Atëherë hedhim në votë propozimin e deputetit Dhimitër Miho (E tërheq propozimin).  
Propozimi i deputetit Agustin Shqalësi. (E tërheq). 
Propozimi i deputetit Qazim Laçi:  
“Iniciativa ligjvënëse u përket Presidentit të Republikës, Këshillit të Ministrave, deputetit 

dhe popullit të një zone zgjedhjeje në kushte të përcaktuara me ligj.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqë nuk merr dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Ajli Alushani. (E 

tërheq). Propozimi i deputetit Emin Musliu:  
“Populli e ushtron iniciativën ligjvënëse përmjet propozimit të paktën të 20 mijë 

zgjedhësve me projektligj.” Pjesa tjetër mbetet siç është.  
Kush ështe pro? Kundër? Abstenim?  Nuk miratohet, meqë nuk merr dy të tretat e votave.  
Propozimi i deputetit Namik Dokle.  
Namik Dokle - E tërheq propozimin tim, duke qënë në favor të propozimit të Shkëlqim 

Canit, meqë ështe më i saktë.  
Kastriot Islami -  Propozimi i deputetit Shkëlqim Cani:  
“Iniciativa ligjvënëse u përket Presidentit të Republikës, Këshillit të Ministrave, çdo 

deputeti dhe një numri prej 20 mijë  shtetasve me të drejtë vote.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Vazhdojmë me paragrafin e dytë. Ka vërejtje?  
Xhevat Sinoruka - Paragrafi i dytë i nenit 22 mendoj të rregullohet në këtë mënyrë: 

“Ligjet dhe aktet e tjera të Kuvendit Popullor, përveç Kushtetutës, quhen të miratuara kur ka 
votuar për to shumica e deputetëve të pranishëm.” Pra, shtohen fjalët “përveç Kushtetutës.”  

Ylli Vejsiu - Unë mendoj se ky paragraf lidhet me nenin 18. Po t’i referohemi këtij neni, 
del se mbledhjet e Kuvendit Popullor hapen kur është e pranishme shumica e deputetëve. Po 
të bëjmë një llogari të vogël, del që ligjet dhe aktet e tjera mund të miratohen po të ketë 64 
deputetë të pranishëm. Unë propozoj që të hiqet fjala “të pranishëm”, sepse është absurde të 
pranojmë një ligj me 64 veta, dhe të lihet ky formulim: “Ligjet dhe aktet e tjera të Kuvendit 
Popullor quhen të miratuara kur ka votuar për to shumica e deputetëve ose shumica absolute 
e deputetëve të Kuvendit.”  

Abdi Baleta - Unë kam një propozim për një saktësim. Nuk mjafton koncepti “deputet i 
pranishëm”, sepse mund të jesh i pranishëm dhe s’merr pjesë në votim. Koncepti klasik është 
“i pranishëm dhe që ka marrë pjesë në votim.” Ngritja e kartelës së bardhë nuk numërohet 
për pjesëmarrje në votim. Në votim numërohen votat pro dhe kundër. Mund të ketë shumë 
deputetë që janë në sallë, po nuk marrin pjesë të gjithë në votim. Prandaj duhet thënë 
“shumica e deputetëve të pranishëm që kanë marrë pjesë në votim” dhe do të shtoja “jo më 
pak se një e treta e numrit të përgjithshëm të deputetëve.”  

Kastriot Islami - Ka propozim tjetër? (Nuk ka) Atëherë kalojmë në votim.  
Propozimi i parë është ai i deputetit Gafur Shameti: “Ligjet dhe aktet e tjera të Kuvendit 

Popullor quhen të miratuara kur ka votuar shumica e deputetëve të përhershëm.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqë s’merr dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Xhevat Sinoruka: 

“Ligjet dhe aktet e tjera të Kuvendit Popullor, përveç Kushtetutës, quhen të miratuara kur ka 
votuar për to shumica e deputetëve të pranishëm.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim? Nuk miratohet.  
Propozimi i deputetit Ylli Vejsiu: “Ligjet dhe aktet e tjera të Kuvendit Popullor quhen të 

miratuara kur ka votuar për to shumica absolute e deputetëve të Kuvendit.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqë s’merr dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Abdi Baleta: “Ligjet 

dhe aktet e tjera të Kuvendit Popullor quhen të miratuara kur ka votuar shumica e deputetëve 
të pranishëm, që kanë marrë pjesë në votim, por jo më pak se një e treta e numrit të 
përgjithshëm të deputetëve.”  

Namik Dokle - Më duket se ky formulim është tepër i saktë ligjërisht dhe unë jam dakord 
me të.  

Gramoz Pashko - Ju lutem, zoti Kryetar, të mos lejohen më qëndrime të tilla si ky i zotit 
Namik Dokle, i cili nuk bëri asnjë sugjerim, vetëm ftoi mbështetësit e vet të votojnë për 



mendimin e tij. Propozimi ishte duke u hedhur në votë dhe s’ kishte pse të bëheshin 
vlerësime të tilla si “më duket i saktë, e mbështes” dhe t’i ftonte njerëzit: urdhëroni votoni se 
kështu mendoj unë!  

Kastriot Islami -  Kush është pro për propozimin e deputetit Abdi Baleta? Kundër? 
Abstenim?  

Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Paragrafi i tretë. Ka vërejtje?  
Maksim Konomi - Për këtë paragraf  kam këtë formulim: “Ligjet shpallen jo më vonë se 

15 ditë pas miratimit dhe hyjnë në fuqi 15 ditë pas botimit të tyre në Gazetën Zyrtare, përveç 
rasteve kur parashikohet ndryshe nga ato vetë për ligjet organike.”  

Ky përjashtim, pa këtë shtesë që po bëj, nuk mund të zbatohet kurrsesi për ato norma që 
kanë efekte juridike kundrejt personave fizikë e juridikë. Presupozohet që të kalojë njëfarë 
kohe nga dalja e ligjit deri në hyrjen e tij në fuqi.  

Gjyl Brahimi - Nisur dhe nga dobia që kanë ligjet për të zgjidhur një problem të 
rëndësishëm, mendoj të shkurtohet si afati i shpalljes, ashtu edhe i hyrjes në fuqi të ligjeve. 
Propozoj këtë formulim: “Ligjet shpallen jo më vonë se 10 ditë pas miratimit dhe hyjnë në fuqi 
5 ditë pas botimit të tyre në Gazetën Zyrtare, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga 
vetë ato.”  

Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër, ju lutem? (Nuk ka).  
Hedhim në votë propozimet.  
Propozimi i deputetit Maksim Konomi (lexon propozimin me   shkrim).  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votava. Ka një propozim deputeti Ilir Manushi.  
Ilir Manushi - Zoti Kryetar, dje, Kur diskutuam për Dispozitat Kryesore Kushtetuese, ramë 

dakord që ju si Kryesi do të formulonit ligjin që kishte të bënte me departizimin dhe 
depolitizimin. Njëkohësisht do të bisedonit për të futur në rendin e ditës raportin e Këshillit të 
Ministrave, që ishte gati, siç u tha edhe nga zoti Nano. Mendoj që duhet të na kishit sqaruar 
në lidhje me këtë mendim që ramë dakord dje.  

Gjithashtu, do t’u sugjeroja zotërinjve që janë në llozha të mos ndikojnë në votime.  
Kastriot Islami -  Dakord.  
 
Seanca e pasdites, e shtune, 27.4.1991 
 
Kastriot Islami -  Meqenëse shumica e deputetëve është prezente, rifillojmë punimet.  
Neni 23.  
Ylli Vejsiu - Kemi një problem pa përfunduar nga seanca e mëngjesit. Sikur morëm 

përsipër të riformulonim nenin 21, i cili nuk është votuar.  
Kastriot Islami -  Janë dy-tri nene që nuk na i kanë sjellë ende të riformuluara. Është 

neni 21, neni për Radiotelevizionin dhe ai për depolitizimin. Në pushimin e seancës do të 
mbledh kryetarët e grupeve parlamentare dhe do të diskutojmë për të arritur në një formulim.  

Spikeri - Neni 23. “Presidenti i Republikës së Shqipërisë është Kryetar i Shtetit dhe 
përfaqëson unitetin e popullit.”  

Kastriot Islami -  Ka vërejtje?  
Blerim Çela - Jam dakord me formulimin, vetëm dua të bëj edhe një shtesë. Në fund të 

nenit të shtohet edhe kjo fjali: “Ai nuk duhet të jetë udhëheqës i asnjë partie, organizate 
politike apo shoqërore.”  

Petraq Kolevica - Ky nen mendoj të formulohet kështu:  
“Presidenti i Republikës së Shqipërisë duhet të jetë me kombësi dhe shtetësi shqiptare. Ai 

është Kryetar i Shtetit, siguron funksionimin dhe aplikimin e parimeve të demokracisë dhe 
mosshkeljen e të drejtave themelore të njeriut.”  

Azem Hajdari - Unë propozoj këtë formulim:  
“Presidenti i Republikës Parlamentare të Shqipërisë është Kryetar i Shtetit dhe 

përfaqëson unitetin e popullit.”  
Banush Xhabrahimi - Mendoj që formulimi të jetë i tillë: “Presidenti i Republikës së 

Shqipërisë është Kryetar i Shtetit dhe përfaqëson unitetin e mbarë popullit.”  
Dritëro Agolli - Unë mendoj që zotërinjtë dhe shokët deputetë, para se të propozojnë një 

nen duhet të shohin edhe nenet e tjera, në mënyrë që të mos tregohemi profanë në këtë 
drejtim. Si duhet të jetë Presidenti, është te neni 25. Këtu bëhet fjalë se ç’është Presidenti.  

Blerim Çela - Jam dakord me çfarë tha zoti Dritëro Agolli. E tërheq propozimin tim. Ka 
vend të diskutohet ky problem në nenin 25.  



Abdi Baleta - Unë do të propozoja një formulim gati si ky që është, por vetëm me një 
ndryshim të vendeve të termave: “Kryetar i Shtetit të Republikës Parlamentare të Shqipërisë 
është Presidenti.” 

Maksim Konomi - Unë propozoj këtë formulim:  
“Presidenti i Republikës së Shqipërisë është Kryetari i Shtetit”, duke hequr shprehjen “dhe 

përfaqëson unitetin e popullit.” Kjo lidhet me pranimin ose jo të dispozitës që shprehet në 
nenin 27, pika 9, ku thuhet se ka të drejtë, kur e çmon të nevojshme, të kryesojë mbledhjet e 
Këshillit të Ministrave. Me këtë cilësi ai jep drejtimet në politikën e brendshme e të jashtme 
dhe, për pasojë, qëndron në krye të pushtetit ekzekutiv.  

Sali Berisha - Mendoj që neni 23 të jetë i formuluar si vijon:  
“Presidenti i Republikës së Shqipërisë është Kryetar i Shtetit Shqiptar.”  
Kastriot Islami - Ka propozim tjetër? Nuk ka. Hedhim në votim propozimet.  
Propozimi i deputetit Banush Xhabrahimi (lexon propozimin). Kush është pro? Kundër? 

Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretën e votave.  
Neni 24.  
Spikeri  - Neni 24. “Presidenti i Republikës zgjidhet nga Kuvendi Popullor për 5 vjet me 

votim të fshehtë dhe me një shumicë prej dy të tretash të votave të të gjithë deputetëve. Në 
rast se në votimin e parë nuk sigurohet shumica e kërkuar, bëhet një votim i dytë, në të cilin 
Presidenti i Republikës zgjidhet me shumicën absolute të votave të të gjithë deputetëve.  

Kandidati për President i propozohet Kuvendit Popullor nga një grup deputetësh prej jo 
më pak se 30 vetash.  

Në rast se për funksionin e Presidentit të Republikës janë më shumë se dy kandidatë, në 
votimin e dytë kanë të drejtë të paraqiten dy kandidatët që kanë fituar numrin më të madh të 
votave në votimin e parë. Quhet i zgjedhur kandidati që fiton shumicën absolute të votave të 
të gjithë deputetëve.”  

Kastriot Islami -  Jeni dakord të diskutojmë e të votojmë për çdo paragraf?  
Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet.  
Paragrafi i parë. Kush ka vërejtje?  
Bashkim Kopliku - Problemi i zgjedhjes së presidentëve në përgjithësi është një problem 

për të cilin ka diskutime të gjata në literaturën politike. Dimë që kemi Presidentin e Amerikës 
apo të Francës që zgjidhen direkt nga populli. Dimë, gjithashtu, që kemi Presidentin e Italisë 
apo të Gjermanisë që nuk zgjidhen direkt, po kështu siç e propozojmë ne, nga Kuvendi 
Popullor. Çfarë të keqe ka zgjedhja direkt nga populli? Sidomos për vendet që kanë një 
prejardhje nga kohë totalitare, ka të keqen sepse figura e presidentit merr një institucion sikur 
është përfaqësues direkt i të gjithë votuesve dhe, nga ana tjetër, gjatë fushatës elektorale 
figura e tij si një njeri deri diku mbi parti errësohet, bëhet i njëanshëm. Prandaj nga kjo anë do 
të ishte mirë të zgjidhej nga përfaqësuesit. Gjermanët e zgjedhin në një mbledhje që quhet 
mbledhja e popullit, Ku marrin pjesë, ta zëmë si në rastin tonë, 250 deputetë të zgjedhur dhe 
250 përfaqësues nga partitë politike të zgjedhur në mënyrë proporcionale. Pak a shumë 
kështu e kanë edhe italianët.  

Këtu propozohet që ta zgjedhim ne dhe unë në përgjithësi jam dakord. Tani po ju lexoj 
propozimin tim:  

“Presidenti zgjidhet nga Kuvendi Popullor për 5 vjet me votim të fshehtë. Zgjedhja e 
Presidentit bëhet me jo më pak se me dy kandidatura. Fiton kandidati që ka fituar jo më pak 
se dy të tretat e votave të të gjithë deputetëve. Në qoftë se kjo nuk arrihet që në votimin e 
parë, atëherë bëhet një votim i dytë, ku paraqiten vetëm dy deputetët që kanë fituar më tepër 
vota. Quhet i zgjedhur kandidati që fiton dy të tretat e votave të të gjithë deputetëve. Në qoftë 
se nuk arrihet që asnjëri nga kandidatët të marrë dy të tretat e votave, atëherë zgjedhjet 
bëhen në një asamble, ku marrin pjesë 250 deputetë dhe 250 zgjedhës të asamblesë. 
Zgjedhësit e asamblesë zgjidhen nga votimet direkt në të gjitha zonat elektorale. Quhet i 
zgjedhur tani kandidati që fiton vetëm shumicën e votave.”  

Në rastin praktik, që ne e kemi këtë vetëm për 8 muaj, dihet që kjo s’ka për të hyrë në 
fuqi, por do të mbesë si rrugë për të ardhmen, se president Shqipëria do të ketë për vite me 
radhë. 

Falemnderit!  
Agaçe Bregu - Unë jam dakord me formulimin e dhënë, por më një ndryshim të vogël: 

“Presidenti i Republikës së Shqipërisë zgjidhet nga Kuvendi Popullor për 5 vjet me votim të 
fshehtë dhe me një shumicë prej dy të tretash të votave të të gjithë deputetëve të zgjedhur. 
Në rast se në votimin e parë nuk sigurohet shumica e kërkuar, bëhet votimi i dytë, në të cilin 



Presidenti i Republikës zgjidhet me shumicë absolute të votave të të gjithë deputetëve të 
zgjedhur.”  

Ylli Vejsiu - Unë kam një vërejtje lidhur me fjalinë e parë të paragrafit të parë. Mendoj se 
ka një argument që kundërshton afati prej 5 vjetësh të zgjedhjes së Presidentit, sepse ky afat 
bie në kontradiktë me afatin 4-vjeçar të mandatit të deputetëve të Kuvendit Popullor. Ku 
qëndron kontradikta? Rezulton që Kuvendi i parë pluralist do t’i lërë në kurriz të dytit për një 
vit Presidentin që ka zgjedhur. Ky i fundit do të zgjedhë Presidentin pas një viti të funksionimit 
të tij dhe do t’ia lërë në kurriz Kuvendit të tretë. Kështu do të vinim deri te Kuvendi i pestë. 
Prandaj shtrohet pyetja: Ky Kuvend do të zgjedhë president që do të fillojë detyrën pas 
përfundimit të mandatit të Kuvendit që po e zgjedh, apo nuk do të zgjedhë farë president dhe 
gjithçka do të fillojë nga e para në Kuvendin e gjashtë? Nëse do të gjendej zgjidhja e dytë, me 
ç’farë të drejte do t’i hiqej Kuvendit të pestë e drejta kushtetuese e zgjedhjes së Presidentit? 
Nëse pranohet zgjidhja e parë, me çfarë logjike do t’i lihet Kuvendit të zgjedhë presidentin 
paradhënie për vitet e ardhshme? Pra, arrijmë në një kontradiktë logjike, duke u nisur nga një 
premisë fillestare që Presidenti duhet zgjedhur për 5 vjet. Unë mendoj se ky kontradiksion 
logjik mund të zgjidhet duke dhënë këtu afatin për 4 vjet dhe jo për 5 vjet e duke i lënë 
natyrisht të drejtën e zgjedhjes së Presidentit, që në fillim të punimeve,  Kuvendit të ri 
pluralist.  

Naim Karriqi - Unë propozoj këtë formulim: “Për funksionin e Presidentit të Republikës së 
Shqipërisë duhet të jenë jo më pak se dy kandidatë. Presidenti i Republikës zgjidhet nga 
Kuvendi Popullor për 4 vjet me votim të fshehtë dhe me një shumicë prej më shumë se dy të 
tretat e votave të të gjithë deputetëve. Në rast se nuk zgjidhet me dy të tretat, atëherë mbeten 
dy kandidatë, që futen në një votim të dytë. Në qoftë se asnjë nga këta nuk fiton dy të tretat, 
atëherë i lejohet Parlamentit të propozojë kandidatë të tjerë.”  

Albert Karriqi - Unë kam mendimin të bëhet vetëm një ndryshim i vogël në këtë paragraf: 
“Presidenti i Republikës zgjidhet nga jo më pak se dy kandidatë”, dhe vazhdon më poshtë siç 
është.  

Agustin Shqalësi - Mendoj që propozimi i bërë nga zoti Vejsiu, ku bëhet fjalë që 
Presidenti i Republikës duhet të zgjidhet për 4 vjet me votim të fshehtë me një shumicë prej 
dy të tretash të votave, është i saktë. Gjithashtu, nuk jam dakord me formulimin që “në rast se 
në votimin e parë nuk sigurohet shumica e kërkuar. bëhet një votim i dytë.” Kjo të bëhet pas 
votimit të dytë dhe në votimin e tretë ai të fitojë me shumicën absolute të votave.  

Abdi Baleta - Unë kam mendimin që në fjalinë e parë, pas fjalës “zgjidhet” të shtohen 
fjalët “dhe shkarkohet.” Këtë shtesë e bëj për ta sjellë në konformitet fjalinë me vendimin që 
morëm mbrëmë.  

Për të tjerat përkrah mendimin që të ketë të paktën dy kandidatë dhe të zgjidhet për 4 
vjet, sepse është shumë praktike dhe i thjeshton gjërat. Jam kundër idesë, që Presidenti i 
Republikës të zgjidhet me shumicë absolute, me 50 për qind plus një. Në një anë themi se 
përfaqëson unitetin e popullit, bile sot i shtuam edhe fjalën “mbarë” për ta theksuar, në anën 
tjetër dalim e themi që me 50 për qind plus një e bëjmë president. Procedura duhet të jetë që, 
kur ka të paktën dy kandidatë, të bëhet turi i parë i zgjedhjes dhe në rast se nuk fiton asnjëri, 
dy të tretat, bëhet turi i dytë, që u jep mundësinë deputetëve të mendojnë më mirë, të 
rishikojnë qëndrimet e tyre për ta lehtësuar zgjedhjen dhe pastaj, në qoftë se nuk është e 
mundur, lejohet futja e kandidatëve të tjerë dhe kështu mund të kapërcehet gjendja.  

Ismail Lleshi - Mendimet si mund të zgjidhet Presidenti janë të shumta. Unë bashkohem 
me propozimin që kemi në tekstin ekzitues dhe me sugjerimin e deputetit Ylli Vejsiu. 
Sugjerimi i zotit Ylli Vejsiu për ta ndryshuar afatin nga 5 në 4 vjet mund të merret parasysh. 
Për të tjerat mendoj të qëndrojnë siç janë.  

Fehmi Abdiu - Mendoj që përmbajtja e paragrafit të parë të mbetet siç është, me shtesën 
e fjalës “së Shqipërisë”, siç u prozua nga një shok. Ekzistojnë dy qëndrime përsa i përket 
mënyrës së  zgjedhjes së presidentit: nga parlamenti dhe nga populli, por për  kushtet e 
vendit tonë, më të pranueshme, më efikase dhe më të domosdoshme do të quaja këtë që 
është në projekt, ashtu siç ekzistojnë edhe praktikat e ndryshme, lidhur me afatin e mandatit 
të Presidentit dhe të Kuvendit. Këto dy mandate nuk duhet të ngatërrohen me njëri-tjetrin dhe 
nuk është e domosdoshme të jenë në harmoni. Madje do të thosha që për shkak të nevojave, 
që mund të lindin në periudha të caktuara kur bëhen zgjedhjet, nuk duhet të përkojnë me 
njëri-tjetrin.  

Jam i mendimit që paragrafi i parë të mbetet siç është, me atë shtesë fare të vogël.  
Arben Demeti - Lidhur me afatin e zgjedhjes së Presidentit 5 apo 4 vjet, edhe unë 

mendoj që këtu paraqitet një kontradiktë e tillë që Kuvendi Popullor e gjen të zgjedhur 



Presidentin dhe nuk ka të drejtë ta zgjedhë atë edhe për 4 vjet të tjera. Nga kjo pikëpamje 
jam dakord me propozimin e deputetit Vejsiu, që mandati i Presidentit të jetë 4 vjet dhe të 
zgjidhet në seancën e parë të Kuvendit pasardhës. Por mund të ndodhin, sipas neneve të 
mëposhtme, edhe situata të tilla. Parashikohet, për shembull, që edhe Kuvendi mund të 
shkarkohet, ashtu si edhe Presidenti. Kjo mund të ndodhë në mes të mandatit të njërit apo 
tjetrit. Rrjedhimisht, sipas neneve në fuqi, qoftë Kuvendi i ri, qoftë Presidenti i ri duhet të 
zgjidhen me mandate që përcaktohen me vite fikse, 4 ose 5 vjet Presidenti dhe 4 vjet 
Kuvendi. Ta zëmë se pas dy vjetëve punë të Kuvendit, ai u shpërnda, por Presidenti ngeli. 
Kuvendi i ri do të zgjidhet për 4 vjet dhe i bie prapë që të mos përkojnë këto dy mandate. 
Prandaj unë shtroj problemin: a është e lidhur pazgjidhshmërisht zgjedhja e Presidentit me 
zgjedhjen e Kuvendit? Në qoftë se po, atëherë këtu duhet të ndalemi një çikë gjatë. Në qoftë 
se jo, nuk ka nevojë për shumë koment në çështjen e afatit 4 apo 5 vjet.  

Dritëro Agolli - Lidhur me afatin, 4 apo 5 vjet, mendoj se kjo nuk ka rëndësi. Por edhe 
afati i zgjedhjes së Presidentit për 5 vjet ka një arsyetim, sepse kur Presidentit i mbaron 
mandati, shteti mbetet pa kryetar dhe nuk i kryen dot funksionet. Praktikisht ka disa muaj që 
ne Presidentin e mbajmë jashtë ligjit themeltar. Kam mendimin që të mos e shohim çështjen 
nisur nga qëllime thjesht partiake, domethënë, meqë një parti është në pushtet sot, të 
arsyetohet: pse duhet të jetë Presidenti 5 vjet i zgjedhur? Nesër kjo parti mund të mos jetë në 
pushtet, por një parti tjetër. Presidenti duhet të jetë kur s’është i mbledhur Kuvendi, sepse 
ndodh që s’ka kush t’i kryejë funksionet e shtetit. Pra, ta shohim çështjen në prizmin si t’i 
kryejë funksionet shteti dhe të mos nisemi thjesht nga gjërat utilitare: meqe është kjo parti tani 
në fuqi, ta bëjë 4 apo 5 vjet mandatin e Presidentit.  

Ilir Dushi - Dua të mbështes të dy shokët parafolës, sidomos shokun Dritëro. Mandatin e 
Presidentit nuk duhet ta lidhim me atë të Kuvendit edhe për faktin tjetër: duke e vënë 
Presidentin në një mandat 4-vjeçar, mund të na qëllojë që në mandatin e ri Kuvendi të ketë 
forca  të atilla politike brenda tij që s’e zgjedhin dot kryetarin e shtetit dhe e bllokojnë, duke 
shkaktuar krize parlamentare. Brenda kësaj periudhe, a mundet shteti të qëndrojë pa një 
kryetar? Si do të funksionojë shteti dhe kush do ta drejtojë atë? Prandaj mendoj që të ngelet 
kështu siç është.  

Falemnderit!  
Gëzim Luli - Në përgjithësi jam dakord me propozimin e zotit Baleta, vetëm se lidhur me 

afatin mendoj që Presidenti të zgjidhet nga Kuvendi Popullor për 4 vjet dhe të qëndrojë në 
fuqi derisa ta zgjedhë përsëri Kuvendi i ri.  

Ismet Ferizaj - Populli shqiptar për kaq dekada ka qenë shumë i zoti dhe do të jetë i zoti 
ta zgjedhë deputetin e vet në çfarëdolloj momenti. Çfarëdolloj parlamenti që do të mblidhet, 
kemi bindjen e plotë se forcat përparimtare dhe shumë të ngritura mendore do të jenë në 
gjendje të zgjedhin një president.  

Kam mendimin se deputeti Ylli Vejsiu e shtroi shumë drejt problemin, duke u bazuar në 
përvojën që ka pasur Kuvendi ynë Popullor, që për dekada të tëra e ka zgjedhur presidentin 
në atë moment që është mbledhur parlamenti i ri. Mendoj se ky është një argument. Unë e 
shoh të arsyeshme që Presidenti të zgjidhet në çdo 4 vjet.  

Kam dhe një propozim tjetër, që në turin e parë Presidenti të zgjidhet me tre të katërtat e 
votave. Ja si e kam formuluar propozimin tim:  

“Presidenti i Republikës zgjidhet dhe shkarkohet nga Kuvendi Popullor për 4 vjet, me 
votim të fshehtë dhe me një shumice prej tri të katërtave të votave të të gjithë deputetëve. Në 
rast se në votimin e parë nuk sigurohet shumica e kërkuar, bëhet një votim i dytë, në të cilin 
Presidenti i Republikës zgjidhet me dy të tretat e votava të të gjithë deputetëve të Kuvendit.”  

Leontiev Çuçi - Kam mendimin se problemi i afatit të zgjedhjes së Presidentit nga njëri 
mandat në tjetrin nuk është thjesht një problem që ka të bëjë me mbajtjen e këtij ose atij 
personaliteti. Megjithëse nuk pretendoj të jem njohës i mirë i përvojave të tilla, kam parasysh 
që pjesa më e madhe e vendeve europiane, që kanë edhe një eksperiencë të gjerë në këtë 
drejtim, nuk u korrespondon afati i mandatit të deputetëve të parlamenteve me afatin e 
mandatit të zgjedhjes së presidentit. Këtu kam parasysh Greqinë, Italinë e ndonjë shtet tjetër, 
që shokët i dinë. Dua të them se kjo është sintezë e një përvojë që ka rrjedhur nga vetë 
vështirësitë që ka paraqitur zëvendësimi i mandateve në mënyrë të njëpasnjëshme dhe 
pajtohem me mendimin e deputetit Dushi, i cili me mjaft të drejtë e trajtoi problemin e 
pajtueshmërisë kohore të këtyre dy mandateve me domosdoshmërinë e vazhdimësisë së 
funksionit të shtetit, kur mund të ndodhin ose kanë ndodhur situata që nuk mund të vazhdojë 
ecuria normale e tij pa një kryetar shteti. Nga kjo pikëpamje pajtohem me variantin që është 
parshtruar në tekst.  



Emin Musliu - Unë propozoj këtë formulim:”Presidenti i Republikës së Shqipërisë 
zgjidhet nga Kuvendi Popullor për 4 vjet dhe vazhdon deri në sesionin e parë të legjislaturës 
së Kuvendit të ri Popullor.” Pjesa tjetër mbetet siç është.  

Gafur Shameti - Unë do të thosha që përderisa ne në nenin 15 e kemi miratuar që 
Kuvendi Popullor zgjedh Presidentin e Republikës së Shqipërisë, tani me një variant të tillë, 
domethënë zgjedhja pas 5 vjetësh e Presidentit, del që Kuvendi Popullor nuk e zgjedhka 
Presidentin.  

E dyta, Presidenti me të vërtetë mund të rrijë një kohë më të gjatë nga ajo e deputetëve, 
por ama kur e ka zgjedhur populli. Ndërsa në rastin kur ky zgjidhet nga Parlamenti, ku janë 
deputetët e zgjedhur nga populli, këta medoemos do të zgjedhin Presidentin e tyre dhe nuk 
mund ta kenë trashëgimi nga një grup tjetër deputetësh. Kështu që unë mendoj se Presidenti 
të zgjidhet nga Kuvendi Popullor për 4 vjet, aq sa ç’është edhe për deputetët.  

Stavri Kallço - Ne po diskutojmë disa dispozita kushtetuese që do të jenë në fuqi  për një 
kohë të shkurtër. Kur të hartojmë Kushtetutën e re, aty do të diskutojmë edhe për afatin e 
mandatit të Presidentit: 4, 5 apo më shumë vjet. Unë kam mendimin se asnjëherë nuk duhet 
të përkojë legjislatura e Kuvendit me kohën e qëndrimit të Presidentit në funksionet e tij. 
Megjithatë, për momentin them se kjo nuk është kryesore. Koha kërkon që të zgjedhim sa më 
parë Presidentin. Prandaj sugjeroj që të mos zgjatemi shumë në këtë  çështje.  

Azem Hajdari - Zoti Kryetar,  
Unë jam për votimin e paragrafit të parë, duke mbështetur edhe parafolësin, për arsye se 

këto dispozita janë të përkohshme dhe në rast se nuk miratohen në Kushtetutë, ato do t’i 
nënshtrohen përsëri një ridiskutimi tjetër, ndërsa, në rast se miratohen, do të ngelin në fuqi. 
Këtu zgjidhet edhe propozimi i deputetit Vejsiu, për arsye se përderisa dispozitat 
parashikohen të jenë të përkohshme, një vit, atëherë propozimi për 4 vjet hyn në fuqi, sepse 
futet në Kushtetutë dhe zgjidhet rrjedhshmëria e mëvonshme që Kuvendi i ri e zgjedh 
Presidentin në seancën e parë.  

Ismail Lleshi - Duke dëgjuar dy diskutantët e fundit, unë e tërheq propozimin tim dhe 
mbetem në projektin që është paraqitur.  

Ylli Vejsiu - Unë e tërheq propozimin tim, duke u solidarizuar me propozimin e deputetit 
Gëzim Luli, i cili dha zgjidhjen e saktë, por po u la kështu siç është, do të ndodhemi përpara 
një kontradikte, përpara një absurditeti logjik. Ne vijmë nga shkencat ekzakte, zoti Kryetar, 
dhe e dimë që, në qoftë se nisesh nga një hipotezë e gabuar dhe arrin në një kontradiktë, 
hipoteza do të rrëzohet.  

Kastriot Islami -  Edhe Greqia dhe Italia s’e besoj të ketë shkencëtarë më të këqij sesa 
ne.  

Ali Kazazi - Unë jam dakord me propozimin që bëri zoti Hajdari, si dhe me tërheqjen që 
bëri deputeti Lleshi dhe propozoj të hidhet në votë mendimi që dhanë këta shokë.  

Ilir Manushi - Jam dakord me mendimet e fundit, sidomos me mendimin e zotit Hajdari, 
por kam një propozim, pasi nuk përcaktohet numri minimal i kandidatëve për President dhe, 
në qoftë se do të mbetet vetëm një, kjo s’do të ishte demokratike dhe pjesa tjetër e paragrafit 
do të binte poshtë. Prandaj jam i mendimit që në fund të paragrafit të shtohet: “Për zgjedhjen 
e Presidentit duhet të ketë jo më pak se dy kandidatë.”  

Fran Pjetri - Desha të bëj një sqarim. Në paragrafin e tretë thuhet se kandidati për 
President i propozohet Kuvendit Popullor nga një grup deputetësh prej 30 vetash. Kështu që 
neve na lejohet të propozojmë deri 8 veta e më shumë. Pra, nuk e kemi kufizuar këtë.  

Bardhyl Balëza - Përsa i takon afatit të zgjedhjes së Presidentit prej 4 vjetësh, mendoj se 
vërejtjet e bëra nga shokët, që Kuvendi Popullor mund të mbetet pa kryetar shteti në një 
moment të caktuar, është e zgjidhur në nenin 25 dhe objeksionet janë të pavlefshme. Aty 
thuhet që zgjedhja e Presidentit të Republikës bëhet jo më vonë se 30 ditë përpara mbarimit 
të mandatit të Presidentit të mëparshëm. Pra, arsyeja për të kondicionuar afatin e zgjedhjes 
së Presidentit 4 ose 5 vjet me çështjen e mungesës së tij nuk qëndron. Mendoj që 
argumentimi që bëri zoti Vejsiu është plotësisht i saktë dhe të mos i heqim të drejtën asnjë 
legjislature për të zgjedhur president. Gjykoj se është plotësisht i justifikueshëm afati i 
zgjedhjes së Presidenti për 4 vjet, i sinkronizuar me Kuvendin Popullor.  

Lidhur me votimin e zgjedhjes së Presidentit mendoj se zgjidhja me shumicë absolute nuk 
e justifikon postin e Presidentit. Prandaj nga neni përkatës duhet të hiqet zgjedhja me 
shumicë absolute, të përsëritet një tur i dytë dhe, në qoftë se nuk arrihet të zgjidhet me dy të 
tretat e votave, të paraqiten kandidatura të tjera.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër? Nuk ka.  



Atëherë i hedhim në votim propozimet e bëra.  
Ka një propozim të deputetit Petraq Kolevica, po që s’është i plotë. Ju lutem, 

riformulojeni!  
Abedin Elmazi - Unë mendoj se argumenti që paraqiti zoti Ylli Vejsiu ka të bëjë me një 

paradoks. Ta shohim me qetësi. Si mund të pranohet ai variant që është paraqitur, kur ka 
brenda një paradoks logjik? Gjithashtu, jam i mendimit që në asnjë rast, në asnjë votim 
Presidenti të mos zgjidhet pa siguruar dy të tretat e votave, ngaqë nuk zgjidhet nga populli.  

Kastriot Islami -  Propozimi i deputetit Age Bregu (lexohet propozimi). Në krahasim me 
formulimin e paraqitur, këtu janë shtuar fjalët “së Shqipërisë “ dhe “të zgjedhur.”  

Kush është pro?  
Naim Karriqi - Zoti Kryetar,  
Ky propozim nuk ka asnjë vërejtje lidhur me tekstin, prandaj nuk e kuptoj si mund të 

hidhet në votë. Më duket se ka hequr vetëm një presje.  
Arben Imami - Zoti Kryetar, ju lutem, të mos e bëjmë qesharak Parlamentin. Ai ka shtuar 

vetëm fjalën “të zgjedhur”, a thua se ka deputetë të pazgjedhur.  
Dritëro Agolli - Unë mendoj që të mos luajmë në Kuvend, duke kopjuar tekstin dhe duke 

e paraqitur si propozimin tonë.  
Agaçe Bregu - Në propozimin tim kam shtuar fjalën “së Shqipërisë” dhe kjo fjalë mendoj 

të theksohet në çdo nen. E tërheq fjalën “të zgjedhur.”  
Propozoj të votohet.  
Leontiev Çuçi - Për mendimin tim, edhe në qoftë se do të ketë ndryshime të vogla, ky 

është një material i paraqitur nga të dy grupet parlamentare. Nga kjo pikëpamje nuk ka pse të 
na krijojë përshtypje ose efekte jo të kënaqshme fakti që mund të kalojë në propozimin e parë 
të radhës, ashtu siç është neni i shkruar në materialin që kemi përpara. Në fund të fundit, ky 
është material i pranuar në parim.  

Neritan Ceka - Zoti Kryetar,  
Propozimi i fundit, i deputetit Çuçi na çon në atë nga e cila ne hoqëm dorë, domethënë në 

pranimin në parim. Në qoftë se do të vazhdojmë kështu, do të miratojmë dispozitat me ndonjë 
redaktim të vogël, me “ë” ose me “i”, pra s’bëjmë gjë tjetër vetëm e miratojmë në parim. 
Prandaj kam mendimin që votimi të bëhet për ato nene të cilat ka ndryshime të dukshme.  

Emanuel Heba - Mendoj që ju si Kryesi duhet të mbani një qëndrim më aktiv në këtë 
drejtim. Ju kemi zgjedhur, duke pasur parasysh se jeni dhe shkencëtarë. U bë fjalë për një 
paradoks. Me qëndrimin tuaj më aktiv duhet ta merrni parasysh këtë gjë dhe të mos na lejoni 
të biem në ndonjë gabim, që mund të bëhemi objekt  talljeje.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, unë jam asnjanës. Po të doni mendimin tim për paradoksin, 
mund të diskutojmë mbas seancës. Për të vlerësuar Kryesinë si shkencëtarë apo jo, ju lutem 
jini të kujdesshëm në të tilla situata.  

Muharrem Mezini - Unë jam dakord me vërejtjen që bëri parafolësi, prandaj të zbatojmë 
rregullat, të hidhet në votë propozimi i parë siç është, me një “ë”, me një “i” apo me një fjalë 
shtesë, siç kemi bërë deri tani, dhe të vazhdojmë.  

Shkëlqim Cani - Unë nuk do të isha dakord me ç’tha parafolësi. Më duket se kanë të 
drejtë disa shokë parafolës që në rast se do të rrimë të merremi me një germë dhe kjo do të 
na duket ndryshim nga teksti bazë, do të thotë të tallemi me njëri-tjetrin. Deputeti Agaçe shton 
vetëm fjalën “së Shqipërisë.” Ky nuk është ndryshim, prandaj nuk do ta quaja as propozim. 
Për të qënë më seriozë, të bëjmë propozime për ndryshime që janë të dukshme.  

Kastriot Islami -  Dakord. Mbi bazën e propozimit të deputetit Cani unë reflektoj dhe e 
kaloj në fund propozimin e deputetit Agaçe Bregu.  

Hedhim në votë propozimin e deputetit Albert Karriqi:  
“Presidenti i Republikës zgjidhet nga jo më pak se dy kandidatë nga Kuvendi Popullor për 

5 vjet, me votim të fshehtë dhe me një shumicë prej dy të tretash të votave të të gjithë 
deputetëve. Në rast se në votimin e parë nuk sigurohet shumica e kërkuar, bëhet një votim i 
dytë, në të cilin Presidenti i Republikës zgjidhet me shumicën absolute të votave të të gjithë 
deputetëve.”  

Kush është pro?  
Fatos Nano - Mendoj që fjala “nga” (nga jo më pak) të zëvendësohet me fjalën 

“ndërmjet.”  
Naim Karriqi - Kam mendimin që propozimi (të mos ma marrë për keq kolegu) nuk ka 

asnjë ndryshim me tekstin bazë, pasi atë që shton ai e ka neni 24 më poshtë.  
Albert Karriqi - Zëvendësimi i fjalës “nga” me fjalën “ndërmjet” mendoj se shkon, duke 

thënë “ndërmjet jo më pak se dy kandidatëve.”  



Kastriot Islami -  Dakord. (E lexon edhe një herë propozimin me këtë zëvendësim që u 
bë).  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet ky propozim me mbi dy të tretat e votave. Kalojmë në paragrafin e dytë. Ka 

vërejtje?  
Petraq Nasi - Paragrafi i dytë mendoj të formulohet kështu: “Kandidati për President i 

propozohet Kuvendit Popullor nga një grup prej jo më pak se 30 deputetësh.”  
Gramoz Pashko - Ky numër prej 30 vetash në njëfarë kuptimi ka rëndësi, sepse shpreh 

forcën dhe mbështetjen ndaj personit që do të propozohet për  President, mirëpo neve na 
mungon një përcaktim shumë i rëndësishëm në rregullore, se ç’duhet të quajmë grup 
parlamentar. Mund të ketë grupe parlamentare më të vogla, që kërkojnë të paraqesin 
kandidatin e tyre për President. Supozojmë sikur do të kishim këtu brenda Partinë 
Republikane me 15 deputetë. Ajo do të ishte e detyruar të bënte koalicion me deputetë të 
tjerë dhe të formonte atë tridhjetëshe të domosdoshme për të propozuar kandidatin e saj. 
Ose sikur të kishim këtu socialdemokratët prej 20 vetash dhe ata të kishin të drejtën të 
propozonin deputetin e tyre. Mirëpo ata kurrë nuk mund të krijojnë atë numër deputetësh që 
të propozojnë kandidatin e tyre. Prandaj sugjerimi im është ky: e drejta për të propozuar 
kandidatin për President t’i caktohet një grupi me të vogël deputetësh, do të thosha prej 15 
vetash. Pra, 30-ta të bëhet 15.  

Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër? Nuk ka.  
Ka një propozim të deputetit Pashko që “kandidati për President i propozohet Kuvendit 

Popullor nga një grup deputetësh prej jo më pak se 15 vetash.”  
Kush është pro?  
Daniel Karanxha - Mua më duket i drejtë numri prej 30 deputetësh. Megjithatë mendoj se 

mund t’i bëhet edhe një modifikim i tillë paragrafit, duke shtuar shprehjen “si dhe nga grupe 
parlamentare” në mënyrë që edhe opozitave apo fraksioneve parlamentare të mos u heqim 
mundësinë për të propozuar kandidatët e tyre për President.  

Agustin Shqalësi - Formulimi i këtij paragrafi mendoj që nuk është shumë i saktë, sepse 
flitet sikur vetëm një kandidat propozohet, nga 30 veta. Prandaj mendoj që të jetë një 
formulim i tillë:  

“Çdo grup parlamentar prej jo me pak se 15 vetash ka të drejtë  të paraqesë një kandidat 
për President”.  

Bashkim Kopliku - Ideja ime është të ulet madhësia e grupit që propozon kandidatin për 
President me 6 veta për t’i dhënë mundësi edhe një grupi të vogël deputetësh, siç është 
“OMONIA” , të dalë me propozim.  

Sali Berisha - Meqenëse po bëhen diskutime për arbitraritetin e numrave, mendoj që të 
drejtën për të paraqitur kandidatura për President ta kenë të gjitha forcat politike të harkut 
parlamentar. Kjo u jep të drejtë partive dhe organizatave politike të paraqesin, në rast se 
duan, kandidaturat e tyre.  

Ismail Lleshi - Mua më duket se propozimin e kandidatit për President do ta bëjnë 
deputetët dhe jo partitë politike që kanë deputetët e tyre në Kuvend. Në këtë pikëpamje 
përcaktimi, siç është në tekst i numrit prej 30 deputetësh, ka parasysh që ky numër mund të 
jetë i njërës apo tjetrës force politike, sikurse mund të jetë i përbashkët, domethënë i 
deputetëve të forcave të ndryshme politike, por gjithnjë në emër të deputetëve.  

Genc Ruli - Desha të bëja këtë sqarim:  
Në fakt përcaktimi i një numri në një marzh minimal ka logjikën e vet. Sikur të supozojmë 

që t’i linim të drejtën çdo deputeti për të paraqitur një kandidature, do të ndodhte që vetë 
procedura e zgjedhjes së Presidentit të zgjatej pa masë, vetëm për shkak të numrit të madh 
të kandidatëve të propozuar. Në qoftë se një kandidaturë nuk arrin të këtë të paktën qoftë 
edhe 15 veta, ajo s ‘ka asnjë shans të fitojë. Prandaj ka edhe një logjikë që vendoset një 
numër minimal. Mendoj që nuk ka pse të zgjatemi shumë për numrin, mund ta lëmë ndoshta 
te 15-a.  

Hamit Çota - Këtu thuhet shqip fare “jo më pak Se 30 veta, pra është përcaktuar kufiri 
minimal. Propozoj ta hedhim në votë. 

 Gramoz Pashko – Të sqaroj diçka lidhur me propozimin që bëra. 
 Në rastin konkret, për të cilin ne do të votojmë nesër apo pasnesër, kur t’i vijë radha, 

problemi është i zgjidhur automatikisht. Mirëpo shtrohet situata për më vonë. Sikur të kemi të 
bëjmë me një parlament në të cilin  të jemi dy forca politike në raportin 51% me 49%, do të 
kemi 126 deputetë nga njëra anë dhe 124 nga ana tjetër dhe që të kapen dy të tretat e votave 
duhet që njëri grup të marrë nga grupi tjetër një pjesë të deputetëve. Problemi bëhet 



jashtëzakonisht i vështirë në qoftë se 30 deputetë nga njëra anë dhe 30 deputetë nga ana 
tjetër kanë propozuar për kandidatin e tyre. Domethënë, mundësia që grupi me 126 deputetë 
të arrijë deri te numri 164 i votave është me probabilitet shumë më të ulët sesa po të ishte 15, 
sepse nga 124-a detyrimisht 30 veta do të përjashtohen, se janë ata që kanë propozuar 
kandidatin e tyre. Prandaj një numër më i vogël rrit edhe probabilitetin që impasi që krijohet 
në rastin kur kemi raportin 51% dhe 49% të kapërcehet. Kjo është e vetmja arsye e thjeshtë. 
Unë nuk kisha për të bërë digresion për socialdemokratët ose për të tjerë, por ishte vetëm 
arsyeja teknike. 

Napolon Roshi – Meqenëse bëhet fjalë për Presidentin, për një personalitet mbipartiak, 
po qe se do ta kufizonim që çdo grup parlamentar të bënte propozim, do ta futnim problemin 
në caqe partiake. Unë mbështes propozimin e deputetit Genc Ruli, bile e ul edhe më shumë 
numrin. Çdo deputet të ketë të drejtë  të propozojë, pastaj këto do t’i shoshitim. Nuk na vjen e 
keqja nga pesë propozime. 

Thoma Angjellari – Këtu është shprehur qartë “jo më pak se 30 veta”. Prandaj kam 
mendimin, shoku Kryetar, që të bëhen propozimet konkrete dhe të merren një nga një. 

Namik Dokle – Më duket se po bëjmë punë shifrash, po bëjmë llogarira që s’po i marrim 
vesh. Këtu s’ka asgjë parimore. Propozimi për numra nga njëshi te 30-a e te 300-a, siç po 
bëhen, duhet një kompjuter për t’i marrë vesh. Prandaj unë mendoj se formulimi në materialin 
e paraqitur nga të dy grupet është i saktë dhe është një numër as i madh, asi vogël 
deputetësh për të propozuar Presidentin. 

Përsa u përket llogarive që bën zoti Pashko, mendoj se këtu votimi për Presidentin është 
i fshehtë, pra s’ka pse të bëjmë parallogarita në këtë çështje. Mendoj se numri 30 është i 
mjaftueshëm për paraqitjen e kandidatit për President. 

Kastriot Islami – Ka propozim tjetër? 
Xhemal Dauti – Unë kam këtë propozim: U lutem shokëve të Televizionit që këtë pjesë 

të bërjes së kësaj llogarie të mos e transmetojnë, se do të na qeshin. Kemi një gjysmë ore që 
po diskutojmë: e lagu bishtin dhelpra, s’e lagu bishtin dhelpra. Kjo nuk është e drejtë. 

Sadedin Balla – Unë mendoj se formulimi është shumë në rregull. Kur themi që 
Presidenti përfaqëson unitetin e mbarë popullit dhe është një figurë me të vërtetë për t’u 
zgjedhur, nuk do të ketë problem numri, 15,30,5 apo 10 veta. Propozoj që ta votojmë 
paragrafin sië është. 

Kastriot Islami – Hedhim në votë propozimin e  deputetit Gramoz Pashko: “Kandidati 
për President i propozohet Kuvendit Popullor nga një grup deputetësh prej jo më pak se 15 
vetash”. 

Kush është pro? Kundër? Abstenim? Nuk miratohet. 
Propozimi i deputetit Agustin Shqalësi. (E tërheq). Propozimi i deputetit Daniel 

Karanxha: 
“Kandidati për President i propozohet Kuvendit Popullor nga një grup deputetësh prej jo 

më pak se 30 vetash, si dhe nga fraksione parlamentare opozitare.” (E tërheq). 
Propozimi i deputetit Sali Berisha. (E tërheq). Mbetet propozimi i tekstit. 
Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Miratohet me mbi dy të tretat e votave. 
Kalojmë në paragrafin  e tretë. Ka vërejtje? 
Ahmet Kamberi – Unë nuk kam vërëejtje për paragrafin e tretë, por kam këtë sugjerim, 

të cilin e bëra edhe mbrëmë dhe insistoj: të merren të tëra vërejtjet e deputetëve një për një, 
aq sa janë. Ama,  po filloi hedhja e tyre në votë, do të thotë që s’ka me vërejtje të tjera dhe 
Kryesia nuk duhet të marrë parasysh kërkesat e tjera. Unë propozoj që ky qëndrim të mbahet 
për tërë procedurën, në çdo kohë. 

Muharrem Mezini – Për paragrafin e tretë unë kam këtë formulim: “Për funksionin e 
Presidentit të Republikës në votimin e dytë kanë të drejtë të paraqiten dy kandidatët që kanë 
fituar numrin më të madh të votave në votimin e parë. “Pjesa tjetër të mbetet siç është. 

Ismet Ferizaj – Jam i mendimit të mos e ndryshojmë paragrafin e tretë, pasi deputeti 
Albert Karriqi të gjithë përmbajtjen e tij e futi te paragrafi i parë. 

Ismail Lleshi – Mendoj që ky paragraf duhet të mbetet kështu siç është dhe nuk ka 
lidhje me ndryshimin që bëmë në paragrafin e parë, mbasi aty ne përcaktuam “jo më pak se 
dy kandidatë”, kurse këtu thuhet “në qoftë se janë më shumë se dy kandidat”. 

Kastriot Islami – Ka vërejtje tjetër? Nuk ka. 
Muharrem Mezini – Unë e tërheq propozimin tim, meqenëse e plotësoi deputeti Lleshi. 
Kastriot Islami – Kush është dakord me paragrafin e tretë sipas tekstit? Kundër? 

Abstenim? Miratohet. 



Hedhim në votim nenin 24 në tërësi? 
Xhelil Gjoni – E kërkova fjalën qëpari, po nuk ma dhatë dhe kujtoj se nuk bëtë mirë. 

Kisha parasysh ndryshimet që propozojnë deputetët për nenin dhe pikat e tij. Të më falin 
shokët deputetë, se ne i votuam të gjitha pikat e nenit 24, por unë isha i mendimit që në pikën 
e parë të bëheshin ndryshimet që propozuan deputeti Agaçe Bregu për të shtuar fjalën “së 
Shqipërisë”, si dhe deputeti Baleta për të shtuar fjalën “dhe shkarkohet”, gjithashtu edhe për 
afatin 4 vjet. (Reagim nga salla). Vërejtjet mendoj se nuk duhen marrë “en bloc”, sepse këto 
ndryshime nuk janë thjesht çështje fraze, por janë koncepte. 

Kastriot Islami – Hedhim në votë nenin 24 në tërësi, me të gjitha vërejtjet që i bëmë. 
Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Miratohet me mbi dy të tretat e votave. 
Gjysmë ore pushim. 
 
*    *    * 
 
Kastriot Islami – Të nderuar deputetët, 
Rifillojmë punimet. 
Ajli Alushani – Po të jetë e munduar, në fund të seancës kërkoj fjalën për të bërë një 

propozim lidhur me informimin e shokut Gramoz Ruçi. 
Kastriot Islami – Vazhdojmë me nenin 25. 
Spikeri – Neni 25. “President i Republikës mund të zgjidhet çdo shtetas shqiptar që ka 

mbushur moshën 40 vjeç dhe që plotëson kushtet për t’u zgjedhur deputet. 
Zgjedhja e Presidentit të Republikës bëhet jo më vonë se 30 ditë dhe përpara mbarimit 

të mandatit të Presidentit të mëparshëm. 
I njëjti person nuk mund të zgjidhet President i Republikës më shumë se dy herë 

radhazi. 
Në rast se Presidenti i Republikës zgjidhet nga radhët e deputetëtve, ai heq dorë nga 

mandati i deputetit”. 
Genc Ruli – Zoti Kryetar, 
Ndonëse e vendosëm që do t’i kalojmë paragraf për paragraf, desha të shtoja një 

mendim që nuk ka të bëjë me prekjen e ndobnjë paragrafi të veçantë të këtij neni. 
Duke qenë se në këtë nen jepen disa atribute dhe disa kushte që duhet të plotësojë 

pozita e Presidentit, do të thosha se do të ishte mirë të shtoheshin dy cilësime: 
Së pari, fill pas paragrafit të dytë të bëhet cilësimi “Mbasi zgjidhet, Presidenti betohet 

përpara Kuvendit Popullor”. 
Së dyti, pas këtij cilësimi, por si paragraf më vete, të bëhet cilësimi: “Funksioni i 

Presidentit të Republikës është i papajtueshëm me çdo  funksion tjetër”. 
Cila do të ishte përmbajtja e këtij paragrafi? Duke qenë se Presidentit, si kryetar shteti,  

ka një pozicion mjaft të rëndësishëm, por dhe mjaft delikat në tërë shtetin, sidomos në një 
mekanizëm shtetëror të ndërtuar mbi një ndarje të hapur të tre pushteteve, ai shërben si një 
pikë ekuilibri, si një person që koordinon veprimtarinë e të tre lloj pushteteve. Prandaj do të 
ishte mirë që kjo figurë, që është i vetmi qytetar i shtetit që ka më shumë pushtet se çdo 
qytetar tjetër, të ishte i pajisur me një status të veçantë, i cili t’i lejonte që të shikonte interesat 
gjithëkombëtare, pavarësisht nga forcat  politike përkatëse; njëkohësisht të kishte dhe një  
garanci morale dhe një ndershmëri morale të pacenueshme. Ai nuk duhet të marrë pjesë në 
asnjë ent shtetëror, në asnjë ent privat, nuk mund të jetë, për shembull, president i një firme, 
president i një klubi sportiv. Po kështu nuk mund të ketë funksione të një partie të  caktuar, në 
mënyrë që ai të qëndrojë mbi të gjitha forcat politike që formojnë strukturën e Parlamentit ose 
strukturën e përgjithshme politike të vendit. Ky ishte argumenti për këtë paragraf. 

Sali Berisha – Unë e gjej pak të mangët klauzolën e dytë të propozimit të deputetit Ruli, 
e cila duhet të specifikojë funksione të tjera përveç atyre që parashikohen në këtë ligj, se 
Presidenti është parashikuar të jetë, ta zëmë, Komandant i Përgjithshëm i Forcave të 
Armatosura apo Kryetar i Këshillit të Drejtësisë etj. Prandaj atij propozimi mendoj t’i shtohet 
shprehja “përveç funksioneve të parashikuara nga ligji”. 

Xhelil Gjoni – Në parim jam dakord me dy propozimet që bën deputeti Genc Ruli, po 
pikën e dytë do ta quaja të arsyeshme kur të hartojmë Kushtetutën. Atëherë të gjykojmë për 
këtë çështje dhe ta fiksojmë në Kushtetutën. Atëherë të gjykojmë për këtë çështje dhe ta 
fiksojmë në Kushtetutën e re. 



Një deputet – Në paragrafin e parë propozoj të bëhet një korrigjim i tillë: “President i 
Republikës mund të zgjidhet çdo shtetas me kombësi shqiptare...” dhe të vazhdojë siç është 
në tekst.  

Refik Disha - Paragrafi i katërt i këtij neni mendoj të formulohet në këtë mënyrë:  
“Presidenti i Republikës mund të zgjidhet edhe nga radhët e deputetëve. Në këtë rast ai 

heq dorë nga mandati i deputetit.”  
Ylli Vejsiu - Lidhur me këtë nen unë kam tri vërejtje:  
Në radhë të parë, jam i mendimit që, me zgjedhjen e tij, Presidenti duhet të japë 

dorëheqjen nga funksionet udhëheqëse partiake dhe për këtë propozoj këtë fomulim: “Me 
zgjedhjen e tij Presidenti jep dorëheqjen nga forumet e larta të partisë ku mund të bëjë pjesë.”  

E dyta, po t’i referohemi paragrafit të parë, rezulton që në cilësinë e Presidentit mund të 
zgjidhet një deputet ose jo deputet. Në këto dy raste të ndryshme, raporti që do të ketë 
Presidenti me pjesën që i mbetet Kuvendit Popullor është i ndryshëm, sepse në qoftë se ai 
është deputet, pjesa që mbetet, përmban 249 deputetë, pasi ai ngrihet në një status tjetër. Në 
rastin e dytë, kur ai nuk është deputet, mbeten 250 deputetë. Për të rregulluar këtë diference 
apo ndryshim midis këtyre dy raporteve, mendoj që në këtë nen të shtohet edhe një formulim 
i tillë: “Në rast se Presidenti zgjidhet nga radhët e deputetëve, brenda tre muajve (kjo mund të 
jetë variabël, mund të mendohet edhe një afat tjetër) duhet të bëhet rizgjedhja e deputetit të ri 
në zonën elektorale që e ka zgjedhur.”  

E treta, në paragrafin e tretë mendoj se fjala “radhazi” të hiqet sepse mund të ndodhë që 
dy deputetë të alternojnë njëri-tjetri dhe të shkojnë kështu deri në fund të jetës se tyre duke u 
zgjedhur herë njëri e herë tjetri. Kësisoj formulimi do të ishte më i prerë, më i saktë e më i 
mirë.  

Bardhyl Fasko - Unë mendoj që paragrafi i parë të formulohet kështu, me një ndryshim 
esencial, do të thosha: “President i Republikës mund të zgjidhet çdo shtetas shqiptar që ka 
mbushur moshën 40 vjeç dhe është zgjedhur deputet dhe më vonë i hiqet mandati.” 

Bashkim Kopliku - Jam dakord me propozimin e zotit Ruli. Vetëm se po e formuloj me 
qëllimin për ta sqaruar, në qoftë se e arrij:  

“Presidenti, pasi zgjidhet, heq dorë nga çdo funksion tjetër shtetëror, partiak ose privat 
për sa kohë është deputet.”  

Nuk jam shumë dakord me zotin Berisha për të specifikuar funksionet e Presidentit. Në 
qoftë se themi President, nënkuptojmë të gjitha funksionet që ka ai në Kushtetutë.  

Jam dakord edhe me propozimin tjetër për paragrafin e katërt, duke hequr fjalën 
“radhazi”, dhe më duket se ka nevojë për një sqarim. Në rast se Presidenti i Republikës 
zgjidhet nga radhët e deputetëve, ai heq dorë nga mandati i deputetit. Nuk është sqaruar se 
çfarë bëhet me këtë mandat, pavarësisht se vetëkuptohet. Prandaj mendoj të shtohet: “Për 
mandatin e tij ribëhen zgjedhje në zonën ku është zgjedhur.”  

Falemnderit!  
Roland Tafili - Unë kam një vërejtje për paragrafin e tretë. Kam mendimin që Presidentit 

të parë të Republikës së Shqipërisë t’i jepet një e drejtë  më pak sesa presidentëve të tjerë, 
që mund të vijnë më vonë. Mendoj që Presidenti i parë të zgjidhet vetëm një herë, ndërsa 
presidentët e tjerë, që mund të vijnë më pas, mund të zgjidhen dy herë. Kjo, sepse populli 
shqiptar ka parë shumë gjatë të njëjtin njeri në të njëjtin vend dhe ndoshta derisa të realizohet 
demokracia në Shqipëri, është e nevojshme të ndërrohen pak figurat.  

Spiro Doraci - Unë kam një mendim lidhur me moshën e Presidentit. Meqënëse në 
paragrafin e parë vihet një limit minimal “çdo shtetas shqiptar që ka mbushur moshën 40 
vjeç”, duke marrë parasysh që mandati i Presidentit është 5 vjet, kam mendimin që të vihet 
edhe limiti maksimal “jo me shumë se 70 vjeç”, me qëllim që, duke u nisur nga ana 
fiziologjike, të kemi një president të aftë e energjik.  

Ajli Alushani - Nga ana mjekësore truri i ushtruar, që nuk vuan nga sëmundje, nuk ka 
kufi. Kështu që të mos jetë kjo arsyeja e moshës deri 70 vjeç. Në qoftë se parafolësi ka 
ndonjë arsye tjetër, është tjetër hesap.  

Sali Berisha - Presidenti mund të jetë edhe 75 vjeç, pra nuk mund të pranojmë një normë 
të tillë.  

Azem Hajdari - E lamë që neni të miratohet paragraf për paragraf.  
Për paragrafin e parë jam dakord me shtojcën që bëri zoti Ruli. Kishte dy mendime edhe 

deputeti Xhelil Gjoni. Nuk duhet ta lëmë që Presidenti të largohet nga funksionet e tjera kur të 
miratohet Kushtetuta, por të hyjë në fuqi menjëherë me këtë ligj që miratojmë, që të jemi në 
rregull edhe me nenin 24 që miratuam, që Presideni përfaqëson unitetin e mbarë popullit.  



Xhemal Dauti - Lidhur me paragrafin e tretë, nga deputeti Bardhyl Fasko u vu një kusht: 
të jetë nga radhët e deputetëve. Duke ku caktuam se kush ka të drejtë  të vendosë ligje, i cili 
u shpreh me shumë të drejtë që nuk mund të lëmë jashtë mendjet e mprehta të popullit për të 
propozuar ligje të mira, kam mendimin se nuk është e thënë që të gjithë ne deputetët jemi me 
të zgjuarit e kombit dhe se nuk kanë ngelur mendje më të mprehta nga mendjet tona jashtë 
këtij Kuvendi. Prandaj mendoj që Presidenti të jetë edhe nga radhët jashtë deputetëve.  

Tritan Shehu - Në lidhje me paragrafin e parë është një problem, që ndoshta tani nuk 
qëndron te ne, se nuk kemi imigracion për në vendin tonë, por që më vonë do të dalë. Ne 
themi që President i Republikës mund të zgjidhet çdo shtetas shqiptar. Në kushtetutat e disa 
vendeve të botës ka kufizim në këtë drejtim. Unë nuk jam dakord me atë që u tha që të ketë 
edhe kombësi shqiptare. Kjo nuk është e drejtë. Por megjithatë duhet përcaktuar diçka. Për 
shembull, vjen në Shqipëri një njeri në moshën 25 vjeçare dhe merr shtetësinë shqiptare në 
moshën 30-vjeçare. Mund të zgjidhet ky president në moshën 40 vjeçare? Mendoj se jo. 
Prandaj ndoshta do të ishte më mirë të thuhej që President i Republikës mund të zgjidhet  
çdo shtetas që qysh në lindje është shtetas shqiptar. Ka vende të botës që e kanë të 
përcaktuar kështu.  

Gjithashtu, dua të mbështes, si të domosdoshëm për momentin aktual, madje si një 
problem tepër imediat e të rëndësishëm, mendimin e shkëputjes së Presidentit nga të gjitha 
funksionet e tjera që mund të ketë. Kjo është për të mirën e kombit, për të mirën e unitetit, 
veçanërisht për këto momente të vështira që po kalojmë sot.  

Preç Zogaj - Në mbështetje të idesë që u soll pak me parë, sipas së cilës Presidenti i 
Republikës duhet t’i lëshojë funksionet partiake, doja të sillja një argument që buron nga vetë 
neni 25, me të cilin në përgjithësi jam dakord. Në paragrafin e fundit të këtij neni thuhet se “në 
rast se Presidenti i Republikës zgjidhet nga radhët e deputetëve, ai heq dorë  nga mandati i 
deputetit”, pra ne lejojmë që ai të heqë dorë nga mandati i 7-8 ose 12 mijë zgjedhësve. Pra, 
është e arsyeshme që ai të heqë dorë edhe nga funksionet partiake, që e kanë zgjedhur një 
plenum ose një byro apo një komision drejtues, siç ka në partitë e reja që janë krijuar tani. Ky 
është një argument që buron nga vetë teksti, pa shtuar këtu se këtë e kërkon edhe mozaiku 
politik i Shqipërisë sot.   

Falemnderit!   
Gafur Shameti - Për paragrafin e parë jam dakord me vërejtjen që bëri zoti Ruli.  
Në paragrafin e tretë mendoj se nga mosha 40 vjeç deri 70 vjeç Presidenti mund të 

zgjidhet disa herë, pra, s’kemi pse ta kufizojmë “nuk mund të zgjidhet me shumë se dy herë”, 
ndërsa fjalën “radhazi” mund ta heqim.  

Në paragrafin e fundit sugjeroj të shtohet “dhe nga anëtarësia përkatëse partiake”, pra të 
mos jetë as anëtar i partisë, për aq kohë sa të jetë President.   

Ismail Lleshi - Ky nen përcakton disa kritere themelore të një personaliteti jo të  
çfarëdoshëm, por të një njeriu që përfaqëson unitetin e popullit, një figurë tepër e spikatur e 
jetës politike dhe shoqërore të vendit. Mua më duket se edhe shqetësimi i disa shokëve në 
sugjerimet që bënë rreth këtij neni,  është për të gjetur një zgjidhje sa më të plotë për këtë 
personalitet që do të ketë nderin të dalë në funksionin e Presidentit. Besoj që të gjithë do të 
kemi maturinë që atë ta gjejmë në jetën shqiptare, një shtetas shqiptar, një shtetas të 
sprovuar në angazhimet e tij ndaj popullit shqiptar. Për këtë arsye e gjej me vend formulimin 
e paragrafit të parë ashtu siç është. Kur të vijë rasti i ripunimit të Kushtetutës, atëherë edhe 
problemi i kombësisë mund të jetë një çështje e diskutueshme dhe komisioni mund të këtë 
variantet e tij.  

Bashkohem me sugjerimin e bërë që mund të shtohet një paragraf në nenin 25, të cilin e 
formuloi deputeti Genc Ruli, që “funksoni i Presidentit të Republikës është i papajtueshëm me 
çdo funksion tjetër.”  

Dritëro Agolli - Unë paragrafin e fundit do ta fomuloja kështu: “Në rast se Presidenti i 
Republikës zgjidhet nga radhët e deputetëve, ai heq dorë nga mandati i deputetit, nga 
funksionet dhe nga anëtarësia partiake.”  

Përsa i përket propozimit që bëri një deputet, që Presidenti që do të zgjidhet tani të jetë 
vetëm për 4 vjet, mendoj se Kushtetuta nuk është një pasaportë që njërit t’i jepet për 4 vjet 
dhe tjetrit për 8 vjet. Ky është një ligj themeltar, prandaj edhe të tilla propozime nuk duhen 
bërë.  

Arben Imami - Mendoj që propozimi i zotit Ruli, që u mbështet edhe nga zoti Lleshi dhe 
zoti Agolli, është një propozim me vlerë, por do të tërhiqja vëmendjen për propozimin e zotit 
Tritan Shehu për lindjen e shtetasit që do të bëhet President, në Shqipëri, për arsye se edhe 
në ndonjë shtet të ish-demokracive kanë ndodhur probleme. Prandaj mendoj se edhe kjo pikë 



duhet menduar që sot, pavarësisht se do të hartojmë Kushtetutën më vonë. Megjithatë mund 
t’i dalim përpara kësaj  çështjeje.  

Unë mendoj se Presidenti Republikës së Shqipërisë mund të zgjidhet çdo shtetas 
shqiptar që ka mbushur moshën 40 vjeç, që ka lindur dhe ka jetuar të paktën 10 vjetët e 
fundit në Shqipëri, për arsye se një njeri që mund të ketë lindur në Shqipëri, por nuk njeh 
zhvillimet politike aktuale, nuk i ka ndjekur ato nga afër, nuk ka punuar, nuk ka luftuar për 
këto zhvillime politike demokratike, do të ishte e vështirë që të mund t’i udhëhiqte më pas.  

Falemnderit!  
Çun Jonuzi  - Unë jam dakord me të gjitha ato që u thanë përpara, por edhe  çështja e 

Presidentit mendoj se u përket të drejtave të njeriut. Nga funksionet e tjera Presidenti të 
shkarkohet, por jo të hiqet nga radhët e çdo partie që të jetë ai, se kjo është një e drejtë  e tij 
personale.  

Neritan Ceka - E përkrah plotësisht propozimin e fundit dhe më duket se formulimi i zotit 
Ruli përputhet plotësisht me këtë mendim.  

Sali Berisha - Dua të bëj një sqarim lidhur me  çështjen e të drejtave të njeriut që e ngriti 
mbrëmë dhe sot deputeti i nderuar Jonuzi. Është një problem shumë i rëndësishëm dhe 
themelor. Veçse ato nuk cenohen kur lihen në dëshirën e individit. Tjetrit i thuhet: “Në qoftë 
se do të jesh gjykatës, do të jesh pa parti, në rast se do të zgjedhim President, do të jesh pa 
parti.” E përkrah propozimin e deputetit Agolli edhe për faktin se në nenin e parë thamë që 
Presidenti shpreh unitetin e popullit, pjësë për të cilën propozova që në fillim të hiqej dhe që 
s’u aprovua me të drejtë  nga deputetët e nderuar në këtë sallë. Kur bëra atë propozim, pata 
parasysh pikërisht këtë faktor.  

Namik Dokle - Meqë u bë puna me të përkrahur, unë them se formulimi që bëri deputeti 
Lleshi në përkrahje të deputetit Ruli se “funksioni i Presidentit të Republikës është i 
papajtueshëm me çdo funksion tjetër” më duket i saktë dhe i mjaftueshëm.  

Gramoz Pashko - Unë kam dy gjëra: njëra s’ka të bëjë fare me këtë nen, por do t’i jepja 
si këshillë Kryesisë të ketë parasysh se në projektin e rregullores që do të na paraqesë (është 
materiali i parë fare)  është neni 42, pika e parë, që thotë se Kuvendi Popullor zgjedh nga gjiri 
i tij Presidentin e Republikës, të cilin jua rekomandoj ta hiqni, se me ç’u pa këtu, kjo pikë sikur 
ra. Kjo  është përshtypja ime. Ta kenë parasysh ata që do të na i paraqesin, që të mos bien 
në kontradiktë me njëra-tjetrën.  

E dyta, mendoj që ky nen për Presidentin të jetë i mbështetur në këtë ligj dhe jo në 
Kushtetutë.  

Kastriot Islami -  Ajo është çështje redaktimi për të gjithë materialin.  
Xhelil Gjoni - Unë e tërheq propozimin tim, meqenëse pjesa dërrmuese e deputetëve 

s’janë me këtë mendim, por nuk jam dakord me atë aspekt që sugjeroi shoku Dritëro dhe që 
e përkrahu edhe doktor Berisha, por jam me mendimin e deputetit Çun Jonuzi që në nuk 
duhet ta vëmë këtu si kusht për të mos qenë Presidenti në ndonjë parti. Kjo nuk më duket e 
drejtë. Kurse lidhur me mendimin për të mos patur funksione të papajtueshme me funksionin 
e Presidentit jam dakord.  

Themie Thomai - Edhe unë e mbështes mendimin e deputetëve Lleshi dhe Ruli, i cili më 
duket mjaft konstruktiv e i pranueshëm dhe jam i mendimit ta hedhim në votë.  

Agustin Shqalësi - Desha t’u them zotërinjve Jonuzi dhe Gjoni se Presidenti nuk është 
njeri i çfarëdoshëm. Heqja e tij nga radhët e një partie, cilado qoftë, do ta forconte më tepër 
unitetin popullit, sepse një njeri me përkatësi partiake nuk mund të jetë i zhveshur nga 
gjithçka.  

Kastriot Islami -  Ka propozim ose vërejtje tjetër? S’ka.  
Atëherë hedhim në votë propozimet e bëra. Propozimi i deputetit Genc Ruli:  
“President i Republikës mund të zgjidhet çdo shtetas shqiptar që ka mbushur moshën 40 

vjeç dhe që plotëson kushtet për t’u zgjedhur deputet.  
Presidenti, pasi zgjidhet nga Kuvendi, bën betimin para tij.  
Zgjedhja e Presidentit të Republikës bëhet jo më vonë se 30 ditë përpara mbarimit të 

mandatit të Presidentit të mëparshëm.  
I njëjti person nuk mund të zgjidhet President i Republikës më shumë se dy herë.  
Në rast se Presidenti i Republikës zgjidhet nga radhët e deputetëve, ai heq dorë nga 

mandati i deputetit.  
Funksioni i Presidentit të Republikës është i papajtueshëm me çdo funksion tjetër, veç 

atyre të parashikuara në këtë ligj.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  



Neni 26.  
Spikeri - Neni 26. “Presidenti i Republikës nuk mund të hiqet përpara mbarimit të 

mandatit të tij, përveç rasteve kur:  
a) ka kryer krimin e tradhtisë ndaj atdheut ose ka shkelur Kushtetutën;  
b) gjendja shëndetësore e tij nuk lejon përmbushjen e detyrave;  
c) ka dhënë dorëheqjen me vullnetin e tij të lirë.”  
Kastriot Islami -  Kush është dakord që t’i marrim pikat me radhë ? (Ka zëra që të merret 

i tërë neni).  
Kush ka vërejtje?  
Një deputet - Kam një vërejtje te paragrafi i parë.  
Fjala “të hiqet” mendoj të zëvendesohet me fjalën “të shkarkohet.”  
Vangjel Stamo - Në përgjithësi nuk kam ndonjë vërejtje thelbësore, por në formulimin e 

paragrafit të parë mendoj të bëhet ky korrigjim: “Presidenti i Republikës nuk është i 
përgjegjshëm në veprimet e kryera gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, përveç rasteve kur: “  

Arsyet që bëj këtë korrigjim janë këto:  
Në radhë të parë, nuk duhet ta privojmë Presidentin, ashtu sikurse edhe deputetët, për 

papërgjegjshmërinë e tij në veprimet e kryera gjatë funksionit, sikurse e kemi thënë edhe për 
të gjithë deputetët.  

Në radhë të dytë, Presidenti i Republikës është me të vërtetë një figurë e nderuar, por së 
pari është qytetar dhe ka edhe jetën e tij jashtë ushtrimit të funksioneve si President. Për këto 
raste edhe ai, si gjithë qytetarët e tjerë, nuk mund të mos jetë i përgjegjshëm në rast se kryen 
vepra të cilat janë të përgjegjshme. Prandaj ky formulim mendoj se e saktëson pozicionin 
edhe si qytetar, edhe si President.  

Një deputet - Mendoj se fjala “i përgjegjshëm” nuk mund të shkruhet këtu, pasi më 
poshtë bëhet fjalë edhe për gjendjen shëndetësore të Presidentit, njëkohësisht edhe për 
dorëheqjen me vullnetin e tij. Prandaj të mbetet fjala “shkarkohet” ose “lirohet.”  

Sadedin Balla - Përderisa në një nen më sipër kemi thënë që Kuvendi zgjedh dhe 
shkarkon Presidentin e Republikës, mendoj se duhet ta reduktojmë kështu paragrafin e parë:  

“Presidenti i Republikës shkarkohet në rastet kur:”  
Fehmi Abdiu - Problemi i parashtruar nga parafolësi më duket i drejtë. Përkufizimi i kësaj 

dispozite mund të jetë ky: “Presidenti i Republikës mund të shkarkohet para mbarimit të 
mandatit vetëm kur: ”  

Përsa i përket problemit dhe shqetësimit që parashtron deputeti Stamo, me duket se nuk 
ka vend për t’u diskutuar në këtë dispozitë, për arsye se parashtrohet në nenin 30, ku thuhet 
se “Presidenti i Republikës nuk përgjigjet për aktet e kryera gjatë ushtrimit të funksioneve të 
tij, me përjashtim të rasteve të tradhtisë ndaj atdheut ose të shkeljes së Kushtetutës.” Prandaj 
në nenin 26 mendoj të mos bëjmë shtesa të tjera.  

Ylli Vejsiu - Kam vërejtje për paragrafin e parë, që nuk është formuluar, sipas mendimit 
tim, në mënyrë korrekte nga ana gjuhësore e logjike. Këtë ma përforcoi diskutimi që bëri tani 
deputeti Fehmi Abdiu, i cili i dha tamam këtë interpretim. Me këtë formulim, po ta shikojmë 
me kujdes, “Presidenti i Republikës nuk mund të hiqet para mbarimit të mandatit të tij, përveç 
rasteve”, le të kuptohet që ai ka raste që mund të mos hiqet. Domethënë lihet shteg e 
mundësi që ai, megjithëse ka kryer një nga ato aktet që parashtrohen në pikat “a”, “b” dhe “c”, 
prapëseprapë nuk mund të hiqet. Pra, ky formulim në mohim jep tamam interpretimin që dha 
zoti Abdiu. Formulimi mund të jetë i qartë po të jepet në mënyre pohore: “Presidenti i 
Republikës hiqet (ose shkarkohet) përpara mbarimit të mandatit të tij në këto raste:”, sepse 
kështu siç është, interpretohet keq.  

Dhimitër Çili - Mendoj se te pika “a” krimi i tradhtisë ndaj atdheut nuk  është i barabartë 
me shkeljen e Kushtetutës, prandaj mund të thuhet “ose të gjykohet kur ka shkelur 
Kushtetutën.” Pra, kështu i lihet një e drejtë që të gjykohet, jo të shkarkohet, se po u tha në 
këtë mënyrë,  është shumë e prerë.  

Arben Imami - Kam përshtypjen që të gjithë deputetët janë  të një mendimi për këtë nen, 
nuk ka ndonjë problem, redaktimi gjuhësor të bëhet nga ndonjë jurist dhe ta miratojmë, me 
ndryshimin (atë që kemi thënë edhe herë tjetër) që jo “ka shkelur Kushtetutën”, por “ka 
shkelur këtë ligj”, derisa të hartohet Kushtetuta. Këto janë redaktime të karakterit gjuhësor, 
prandaj të mos harxhojmë kohën duke qëndruar në këtë nen.  

Fatos Nano - Mua më duket se karakteri taksativ i dispozitës duhet të ruhet. Ky karakter 
taksativ qëndron në faktin që Presidenti nuk mund të hiqet ose të shkarkohet etj., etj. përpara 
mbarimit të mandatit të tij, përveç atyre rasteve. Por mund të bëhet edhe ndryshe. Fjala 
“shkarkohet” i përket pikës “a”, kurse fjala “lirohet” i përket pikës “b.” Prandaj do të sugjeroja 



këtë formulim: “Presidenti i Republikës shkarkohet apo lirohet përpara mbarimit të mandatit të 
tij vetëm kur.”  

Sadedin Balla - Unë sugjeroj që t’i shtojmë formulimit tim fjalët “shkarkohet ose lirohet në 
rastet kur:” dhe mendoj se s’ka gjë tjetër për të shtuar.  

Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër? (Nuk ka).  
Atëherë hedhim në votë propozimet.  
Deputeti Vangjel Stamo, e tërhiqni propozimin tuaj?  
Vangjel Stamo - Meqenëse  është edhe në nenin 30, kam mendimin që mund të bëhet 

ndonjë bashkim për të shkurtuar përsëritjen e ideve. Megjithatë, nga redaktimi që do të bëhet 
nga specialistët, mund të kombinohet edhe në një mënyrë tjetër.  

Kastriot Islami -  Propozimi i deputetit Vangjel Stamo është ky: “Presidenti i Republikës 
nuk  është i përgjegjshëm në veprimet e kryera gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, përveç 
rasteve kur:” Pjesa tjetër është njësoj si në tekst.  

Kush  është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet meqë nuk merr mbi dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Sadedin 

Balla:  
“Presidenti i Republikës shkarkohet ose lirohet nga Kuvendi Popullor vetëm në këto 

raste:”  
Fatos Nano - Më falni. Nuk duhet lënë jashtë shprehja “përpara mbarimit të mandatit.”  
Kastriot Islami -  Dakord. Duke shtuar edhe shprehjen “përpara mbarimit të mandatit”, 

formulimi është i njëjtë me atë që propozoi deputeti Fatos Nano: “Presidenti i Republikës 
shkarkohet apo lirohet përpara mbarimit të mandatit të tij vetëm kur:”  

Jeni dakord t’i bashkojmë këto dy formulime?  
Kush është pro? Fjalën “Kushtetutë” do ta zëvendsojmë në të gjitha rastet me fjalët “këtë 

ligj.”  
Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Neni 27.  
Spikeri - Neni 27. “Presidenti i Republikës ka këto kompetenca:  
1. Siguron respektimin e Kushtetutës, të ligjeve dhe të të drejtave e lirive të shtetasve.  
2. Thërret sesionin e parë të legjislaturës së re të Kuvendit Popullor.  
3. Cakton datën e zgjedhjeve të Kuvendit Popullor dhe të këshillave popullorë.  
Fatos Nano - Shoku Kryetar, meqenëse janë 21 pika, do të sugjeroja që jo vetëm t’i 

lexonim një për një, por edhe t’i shqyrtonim një për një.  
Genc Ruli - Jam dakord që diskutimi më i mirë është ajo procedurë që zgjodhëm, 

paragraf për paragraf, por kisha një sugjerim në parim për tërë nenin.  
Në vazhdim të mendimit që thashë se Presidenti është një pikë ekuilibri midis tri 

pushteteve, mendoj se nga një lexim dhe studim që mund t’u bëjmë të gjitha kompetencave 
që jepen në këtë nen, vihet re që Presidenti ka shumë fuqi ekzekutive, e cila në vetvete do të 
ndikojë në një prishje të këtij ekuilibri. Prandaj, sugjerimi im do të ishte që pushtetet 
ekzekutive të Presidentit të kufizohen dhe atij t’i lihej ajo masë e pushteteve legjislative, që 
është e nevojshme për funksionimin normal të mekanizmit shtetëror. Kështu do të sugjeroja 
që paragrafit me numër 7, 8 dhe 9, në të cilët janë këto kompetenca të mirëfillta dhe jo të 
pakta ekzekutive, duhej të hiqeshin. Ndërsa kompetenca legjislative e mjaftueshme e 
Presidentit, që duhet të mbulojë atë interval midis dy sesioneve të Kuvendit Popullor, gjendet 
e mishëruar në nenin 20. Gjatë shqyrtimit të këtyre paragrafëve mendoj se duhet të merret 
parasysh edhe ky argumentim tërësor.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Kush ka vërejtje për paragrafin e parë?  
Pjetër Arbnori - Për këtë paragraf unë do të kisha këtë formulim: “Siguron respektimin e 

Kushtetutës, të ligjeve dhe të të drejtave e lirive të shtetasve gjatë kohës kur nuk është i 
mbledhur Kuvendi Popullor.” Kur është i mbledhur Kuvendi Popullor, këtë kompetencë e 
ushtron ai, që  është përmbi Presidentin.  

Agustin Shqalësi - Mendoj që fjala “shtetasve” të zëvendësohet me fjalën “njeriut” ose 
“individit”, sepse në Shqipëri mund të  ketë edhe banorë të tjerë që nuk janë shtetas shqiptarë 
dhe Presidenti duhet të sigurojë liritë dhe të drejtat e tyre.  

Albert  Karriqi - Më duket e drejtë vërejtja e deputetit parafolës, sepse në qoftë se nuk 
do të ishte ajo fjalë, do të thoshim “edhe të pakicave kombëtare.” Prandaj më mirë do të ishte 
që të thoshim “të drejtat dhe liritë e individit.”  



Arben Imami - Kam përshtypjen se një pjesë e mirë e deputetëve është e mendimit se 
pika e parë qëndron shumë mirë ashtu siç është. Megjithatë të hidhen në votim vërejtjet që u 
bënë dhe të procedojmë.  

Emin Musliu - Mendoj të bëhet vetëm një korrigjim i vogël duke thënë “siguron 
respektimin e këtij ligji.”  

Kastriot Islami -  Këtë korrigjim thamë që do ta bëjmë për të gjithë materialin.  
Ka propozim tjetër, ju lutem? Nuk ka.  
Atëherë hedhim në votë propozimin e deputetit Pjetër Arbnori.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet meqë nuk siguron dy të tretat e votave. Hedhim në votë formulimin e 

tekstit:  
“Siguron respektimin e këtij ligji, të ligjeve dhe të të drejtave e lirive të individit.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave. Pika e dytë. Ka vërejtje? (Nuk ka). Kush është 

pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave. Pika e tretë. Ka vërejtje?  
 Napolon Roshi - Meqenëse ne akoma nuk kemi vendosur nëse do të kemi këshilla 

popullorë apo këshilla bashkiakë, mendoj që shprehja “të këshillave popullorë” të 
zëvendësohet me shprehjen “të organeve të pushtetit lokal.”  

Emin Musliu - Unë mendoj që kjo kompetencë duhet t’i hiqet Presidentit dhe ta ketë 
Kuvendi Popullor. Ai të këtë të drejtën vetëm për të shpallur datën e zgjedhjeve, jo të ketë të 
drejtën për ta vendosur, sepse kjo është një e drejtë shumë e madhe, për mendimin tim, 
sidomos në momentet e sotme.  

Fatos Nano - Më duket, qofsha i gabuar, që sugjerimi i deputetit Musliu mund të na krijojë 
ndonjë kundërsens me periudhën pesëvjeçare të mospërputhjes se mandatit të Presidentit 
me atë të Kuvendit, sepse Kuvendi mund ta këtë mbaruar mandatin e tij e mund të mos jetë i 
mbledhur dhe pikërisht në këtë kohë duhet caktuar data e zgjedhjes së Kuvendit të ri. Pra, 
duhet mbajtur kjo rezervë për të evituar ekuivokun.  

Medin Duraj - Atakon edhe rastin tjetër, kur Kuvendi, për një arsye ose tjetër, është i 
shpërndarë. Në këtë rast kush do ta caktojë datën e zgjedhjeve?  

Gafur Shameti - Unë them se s’ ka mundësi të ndodhin këto gjëra që ngrenë deputetët 
parafolës. Vetëm se do të kisha mendimin që të thuhej se “i propozon Kuvendit Popullor 
datën e zgjedhjeve të Kuvendit Popullor dhe të këshillave lokale.”  

Engjëll Beshaj - Unë mendoj të hedhim në votë propozimin e shokut Napolon Roshi.  
Kastriot Islami -  Hedhim në votë propozimin e deputetit Napolon Roshi: “Cakton datën e 

zgjedhjeve të Kuvendit Popullor dhe të organeve të pushtetit lokal.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika e katërt: “Shpall ligjet dhe referendumet e vendosura nga Kuvendi Popullor.”  
Ka vërejtje? Nuk ka. Kush  është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika e pestë: “Ka të drejtë brenda 15 ditëve nga miratimi i ligjit prej Kuvendit Popullor t’ia 

kthejë këtë për rishqyrtim vetëm një herë.”  
Ka vërejtje? Nuk ka. Kush ështe pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika e gjashtë: “I propozon Kuvendit Popullor caktimin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave 

dhe pranon dorëheqjen e tij.”  
Ka ndonjë vërejtje? Nuk ka. Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika 7: “Emëron dhe shkarkon midis dy sesioneve të Kuvendit Popullor dhe me 

propozimin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave anëtarë të veçantë të Qeverisë në një numër 
të kufizuar. Këtë dekret Presidenti i Republikës ia paraqet për miratim Kuvendit Popullor në 
mbledhjen e tij më të afërt.” 

Ka vërejtje?  
Tritan Shehu - Unë mendoj se kjo pikë nuk qëndron, sepse Presidentit i jepet edhe fuqi 

ekzekutive, që në fakt nuk duhet ta ketë dhe bie në kundërshtim me dispozitat e përgjithshme 
që miratuam, ku ndahet pushteti ekzekutiv nga ai legjislativ.  

Viktor Doda - Unë jam dakord që këtë kompetencë ta ketë Presidenti, për arsye se në 
periudhën midis dy sesioneve të Kuvendit i cili nuk është i mbledhur, Kryeministri i propozon 
Presidentit për të shkarkuar një numër të kufizuar anëtarësh të Qeverisë (ministra). Këtë 



kompetencë më parë e ka patur Presidiumi i Kuvendit Popullor, tani ta ketë Presidenti, i cili 
miratimin e këtij dekreti do t’ia kthejë prapë Kuvendit dhe këtu s’ka asgjë për pushtet 
ekzekutiv.  

Agustin Shqalësi - Jam dakord me mendimin e parafolësit, vetëm mendoj të formulohet 
në këtë mënyrë: “Midis dy sesioneve të Kuvendit Popullor, me propozim të Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, emëron dhe shkarkon anëtarë të veçantë të Qeverisë.” S’ka nevojë të 
shkruhet shprehja “në një numër të kufizuar”, sepse thuhet qartë “anëtarë të veçantë të 
Qeverisë.” Vazhdimi të mbetet siç  është në tekst.  

Gafur Shameti - Unë nuk jam dakord me këtë pikë. Për këtë  çështje i referohem nenit 
15, pika 9, që thotë se Kuvendi Popullor zgjedh, emëron dhe shkarkon Këshillin e Ministrave 
etj. dhe nuk ka të bëjë fare me ministritë. Domethenë këto s’kanë lidhje fare me Presidentin e 
me Kuvendin Popullor. Kështu që këtë kompetencë, për mendimin tim nuk duhet ta ketë 
Presidenti.  

Fatos Nano - Duke përdorur të njëjtën logjikë konstruktive të deputetit Berisha në rastin e 
mëparshëm, në rastin kur një portofol ngelet vakant, me vullnetin e lirë ose jo apo për 
fatkeqësi, në Këshillin e Ministrave, kur kërkohet shkarkimi nga një kolektiv, kur anëtari i 
Këshillit të Ministrave shkel ligjet etj., etj. dhe kur Kuvendi nuk është i mbledhur, kush do ta 
bëjë këtë punë? Prandaj koncepti i kontrollit të këtij pushteti ekzekutiv, siç po e quajmë, të 
Presidentit nga Kuvendi dhe karakteri i kufizuar i këtij pushteti, që janë të pranishëm në këtë 
formulim, më duket se e bëjnë krejt të ekuilibruar.  

Arben Imami - Mbështes zotin Nano në mendimin e tij, por pikërisht numri i kufizuar i 
papërcaktuar më duket në njëfarë mase i papërshtatshëm. Mendoj të vëmë një lloj kufiri këtu, 
se Presidenti mund të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë në vendimet që merr Qeveria, po 
qe se mund të emërojë ose të shkarkojë një numër të kufizuar, por të papërcaktuar.  

E dyta, jam i mendimit që kjo gjë  mund të mos bëhet vetëm me propozimin e Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, por me propozimin e Këshillit të Ministrave.  

Haxhi Lleshi - Jam i mendimit që të qëndrojë ky formulim, por me shtesën “jo më shumë 
se gjysma e numrit të Këshillit të Ministrave ose e anëtarëve të Qeverisë.” Kështu të jetë 
kufizimi.  

Sali Berisha - Mendoj se juridikisht pika 7 është hartuar shumë saktë. Ne, zotërinj 
deputetë, nuk mund t’i lejojmë Kryetarit të Këshillit të Ministrave të shkarkojë ata që 
aprovojmë këtu. Prandaj midis nesh dhe Këshillit të Ministrave, në kohën kur s’jemi të 
mbledhur,  është Presidenti. Është  shumë logjike. Nuk mund t’i caktojmë as numër. Në rast 
se përfshihen në një skandal të madh disa anëtarë qeverie,  çfarë të thotë Presidenti: më 
lejon ligji të shkarkoj ju të tre, kurse ju dy të tjerët rrini, se s’më lejon ligji? Prandaj mendoj se 
shprehja “në një numër të kufizuar”, është fare e saktë. Me këtë shprehje i thuhet Presidentit 
mos abuzo.  

Maksim Konomi - Jam dakord me propozimet e deputetëve Nano dhe Berisha, por 
kërkoj të precizohen rastet kur mund të bëhet ky lloj shkarkimi, se kështu është fare e 
paqartë.  

Mëhill Kaca - Jam dakord me propozimet e bëra, por mendoj që të shtohen fjalët “ose 
liron”, sepse mund të ketë anëtarë të Qeverisë që, për arsye shëndetësore ose për arsye të 
tjera, mund të japin dorëheqjen. Propozoj të thuhet “emëron, shkarkon ose liron...”  

Ismail Lleshi - Shqetësimi i deputetëve lidhur me pozicionin e Presidentit është i drejtë, 
veçse në fund të fundit, sikurse mbyllet ky paragraf, çdo hap që do të bëjë Presidenti në këtë 
drejtim do t’i vijë për gjykim Kuvendit Popullor. Është çështja e kohës, por të kemi besimin se 
ashtu sikurse i japim mandatin Presidentit, për të na përfaqësuar si popull, edhe hapat që ai 
do të bëjë në këtë drejtim, do t’i bëjë me ndjenjën e madhe të përgjegjësisë ndaj Kuvendit që 
e ka zgjedhur, para të cilit do të japë llogari për emërimet që do të bëjë.  

Arben Demeti - Nuk jam fare dakord me propozimin e deputetit Berisha që Presidentit t’i 
thuhet shkarko një të tretën e anëtarëve të Qeverisë, se kaq na lejohet. Në qoftë se 
Presidenti ka ndërmend dhe e sheh të arsyeshme të shkarkojë Qeverinë komplet, ky është 
rasti me emergjent dhe nuk ka ku të shkojë më. Prandaj jam i mendimit që në formulimin e 
pikës 7 të shënohet që “të shkarkojë jo me shumë se një të tretën e anëtarëve të Këshillit të 
Ministrave.”  

E dyta, nuk jam dakord me propozimin e deputetit parafolës, që thotë se zgjedhja e 
Presidentit, kur ne i japim kaq besim etj., etj., nënkupton edhe këto të tjerat. Në asnjë mënyrë. 
Ne jemi djegur në këtë punë. Kuvendi Popullor duhet të ketë nën kontroll të vazhdueshëm 
Presidentin. Prandaj të mos merremi me të tilla përkufizime, por të vendosim juridikisht saktë 
kompetencat e njërit e të tjetrit.  



Shane Korbeci - Mua më duket se problemi është i qartë dhe jam dakord me mendimin e 
zotit Berisha. Mendoj të hidhet në votë ajo që u propozua këtu.  

Genc Ruli - Emergjenca që mund të lindë, dhe patjetër që lind në një shtet në raste të 
veçanta, që mund të kërkojë një ripërtëritje të Këshillit të Ministrave pjesërisht apo tërësisht, 
nuk e le zbuluar Kryesinë dhe Kryetarin e Këshillit të Ministrave, sepse ne në nenin e 
mëparshëm kemi aprovuar të drejtën e tij që t’i kërkojë Kuvendit në raste emergjence të 
thirret. Por, po t’i lihet kjo kompetencë Presidentit, qoftë edhe në një numër të kufizuar, në 
fund të fundit dihet që postet kryesore, që kanë të bëjnë me fatet e shtetit në një qeveri, 3-4 
janë. Kështu që në fund të fundit i lë të drejtën Presidentit që të ripërtërijë pikërisht postet më 
kryesore të Qeverisë dhe që kanë dalë nga Parlamenti. Pra, megjithëse Qeveria ka dalë nga 
Parlamenti, Presidenti potencialisht me këtë nen ka të drejtën të kërkojë një qeveri pjesërisht 
ose krejtësisht të re nga ajo që ka dalë nga Parlamenti. Prandaj kjo kompetencë i takon 
vetëm Parlamentit dhe në raste emergjence ai mund të mblidhet, sepse këtë të drejtë e 
gëzon.  

Halil Hasko - Më duket se po e zgjatim kot diskutimin për këtë pikë, duke i bërë shumë 
moral njëri-tjetrit. Unë jam i mendimit të lihet ai formulim që është paraqitur.  

Një deputet - Lidhur me këtë pushtet ekzekutiv që i japim sot Presidentit, në nenet e 
mëparshme e theksuam që në rast së ai do të bëjë një veprim të padrejtë në caktimin qoftë 
edhe të katër ministrave, që do të rigjeneronin komplet Qeverinë, kjo mund të rregullohej 
menjëherë nëpërmjet 30 deputetëve ose një të katërtës së deputetëve, që do të thërrisnin 
Parlamentin dhe do të vendosnin menjëherë drejtësinë në vend. Prandaj këtë kompetencë 
nuk e konsideroj një pushtet të madh ekzekutiv, ca më tepër që miratimin do ta bëjë një 
Kuvend që mund të mblidhet që të nesërmen, po të jetë diçka e gabuar.  

Themie Thomai - Problemi që po diskutohet për pikën 7 është i rëndësishëm, se ka të 
bëjë me punën e përditshme të Qeverisë. Mua me duket se argumentet që sollën deputeti 
Nano dhe deputeti Berisha janë të drejta. Në fund të fundit propozimet që do të bëhen, do të 
vijnë në Kuvendin Popullor. Pra, ne do të jemi ata që do të vendosim nëse është marrë drejt 
një vendim apo jo. Për t’i dhënë kohë Qeverisë të punojë edhe më mirë, mendoj së kjo 
kompetencë i takon ta ketë Presidenti.  

Xhemal Gazidede - Unë kam mendimin që të mos përsëriten të njëjtat formulime, por të 
votojmë për propozimet që janë bërë.  

Azem Hajdari - Duket që shqetësimet e deputetëve të të dy krahëve janë të mëdha, por 
unë do të gjeja një vijë mesi midis shqetësimit të deputetit Demeti dhe të tjerëve: të 
përcaktohet numri i kufizuar i ministrave në rastet e parashikuara me ligj. Kështu do të ishte 
më mirë, sepse po ta lemë si numër të kufizuar, Presidenti mund të ndërrojë 4-5 ministra e të 
veprojë si të dojë. Kurse kështu parashikojmë rastet me ligj, për shembull, kur një ministër të 
jetë i sëmurë etj. Ligjin e bëjmë ne dhe s’ka asnjë problem.  

Xhevahir Tahiraj - Unë propozoj këtë formulim: “Midis dy seancave të Kuvendit Popullor 
dhe me propozim të Kryetarit të Këshillit të Ministrave emëron, shkarkon, liron anëtarë të 
veçantë të Qeverisë. Këtë dekret Presidenti i Republikës ia paraqet për shqyrtim (jo për 
miratim) Kuvendit Popullor në mbledhjen e tij më të afërt.  

Enver Naska - Deputeti Gramoz Ruli në seancën e paradites na dha një informacion për 
ngjarjet e Lezhës. Unë mendoj që secili deputet t’i thërrasë ndërgjegjes, sepse ne tani me 
ndërhyrjet tona po bëjmë vetëm lojë fjalësh, duke ndërruar fjalët e formulimit nga një vend në 
vendin tjetër, dhe të mos i vazhdojmë më këto.  

Arben Imami - Këtu nuk po bëjmë lojë fjalësh, zoti Kryetar, por po diskutojmë për një 
problem me rëndësi kapitale.  

Azem Hajdari - Në rast se është përgatitur skenari me qëllim që të ngutemi, thuajeni! Në 
rast se nuk e keni përgatitur skenarin, por është një ngjarje që ka ndodhur, na lini të 
vazhdojmë punën.  

Jemi përfaqësues të popullit. E përsëris edhe një herë: në rast se e keni përgatitur vetë 
me qëllim që të merret propozimi për këtë punë, thirrni mendjes! Në rast se nuk e keni bërë 
një gjë të tillë, na lini të punojmë.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, deputeti Hajdari, mas flisni pa leje! Jini të kujdesshëm në 
deklaratat tuaja! Secili ka të drejtë të japë mendimin e tij e të bëjë propozime dhe nuk ka 
nevojë të bëni moral dhe t’i tregoni pozicionin këtij apo atij deputeti. Ju lutem, jini të 
kujdesshëm, se ju dëgjon gjithë populli! Qëllimi ynë është ta qetësojmë popullin. Një 
deklaratë e bërë këtu në Parlament ngacmon vëmendjen e një numri mjaft të madh njerëzish.  

Kush ka propozim të ri lidhur me pikën 7?  



Ismet Ferizaj - Unë e gjej me vend dhe shumë të saktë formulimin e pikës 7, prandaj ta 
hedhim në votë dhe ta mbyllim diskutimin për këtë pikë.  

Kastriot Islami -  Hedhim në votë propozimet.  
Propozimi i deputetit Tritan Shehu është që pika 7 të hiqet.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet meqënëse nuk fiton dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Agustin 

Shqalësi: “Midis dy seancave të Kuvendit Popullor, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 
emëron dhe shkarkon (kam përshtypjen që duhet edhe fjala “lejon”) anëtarë të veçantë të 
Qeverisë. Këtë dekret Presidenti i Republikës ia paraqet për miratim Kuvendit Popullor në 
mbledhjen e tij më të afërt.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika 8. “Emëron dhe shkarkon, me propozimin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 

drejtuesit e institucioneve të tjera qendrore” 
Muharrem Mezini - Kam mendimin që pika 8 dhe pika 9 të hiqen fare. 
Neritan Ceka - Përkrah propozimin e deputetit parafolës, sepse ndihmon për të 

diferencuar qartë funksioniet legjislative, që janë themelore  për Presidentin, nga funksionet 
ekzekutive. 

 Ylli Vejsiu -Edhe unë jam i mendimit të hiqet fare, sepse bie në kontradiktë me nenin 15 
pika 9, ku flitet për emërim të drejtuesve të institucioneve të tjera që janë jashtë Këshillit të 
Ministrave dhe që s’ka asnjë arsye të merret leje nga Kryetari i Këshillit të Ministrave për këto 
arsye. 

Sulejman Pepa - Unë kam mendimin që pika 8 flet për drejtuesit e institucioneve 
qendrore, që janë të njësuar afërsisht me ministrat dhe nuk është fjala për drejtorë të çdo 
insititucioni. Prandaj mund të kalojë te pika 7 dhe s’ka nevojë të jetë pika 8. 

Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër? (S’ka). 
Propozimi i parë është të hiqet pika 8. 
Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Hiqet me mbi dy të tretat e votave. 
Propozimi i dytë është  të hiqet pika 9. 
Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Hiqet me mbi dy të tretat e votave. 
Pika 10. “Mund, mbasi merr mendimin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe të Kryetarit 

të Kryesisë së Kuvendit Popullor, të shpërndajë Kuvendin Popullor përpara mbarimit të afatit 
të legjislaturës, kur përbërja e tij nuk lejon ushtrimin e funksioneve të vetë Kuvendit dhe e bën 
të pamundshme qeverisjen e vendit. Në këtë rast zgjedhjet e Kuvendit Popullor ribëhen jo më 
vonë se 45 ditë nga dita e shpërndarjes.”  

Ka vërejtje?  
Tritan Shehu - Unë mendoj që në këtë pikë të bëhet një shtesë e vogël, ashtu siç është 

edhe në shumë legjislacione të tjera pas fjalës “legjislaturës” të shtohen fjalët “por jo në 6 
muajt e fundit të mandatit të tij.” Pse? Sepse mundet që me anën e makinacioneve të 
ndryshme të forcave politike që janë, të krijohen premisa që ai të rizgjidhet përsëri. Prandaj 
duhet që në gjashtë muajt e fundit ai të mos mundet ta kryejë këtë veprim.  

Ylli Vejsiu - Në radhë të parë fjala “mund” mendoj se është parazitare dhe mund të hiqet.  
Së dyti, kam një vërejtje thelbësore. Akti i shpërndarjes së Kuvendit Popullor më duket 

me të vërtetë një akt tepër ekstrem.  
Kështu që nuk shoh asnjë arsye që t’i merret leje Kryetarit të Këshillit të Ministrave. 

Njëkohësisht mendoj që në këtë akt tepër të rëndësishëm duhet të mbështetet edhe nga vetë 
deputetët. Prandaj do të sugjeroja që kjo të bëhet pasi të merrte mendimin ose miratimin e 
mbi një të tretës së deputetëve, me qëllim që të mos ishte një kompetencë vetëm e 
Presidentit.  

Bashkim Kopliku - Unë mendoj të jetë ky formulim:  
“Mund, pasi merr miratimin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe të Kryetarit të Kryesisë 

së Kuvendit Popullor, të propozojë shpërndarjen e Kuvendit Popullor përpara mbarimit të 
afatit të legjislaturës, kur përbërja e tij nuk lejon ushtrimin e funksioneve të vetë Kuvendit dhe 
e bën të pamundur qeverisjen e vendit. Shpërndarja e Kuvendit bëhet vetëm kur Kuvendi e 
miraton me një të tretën e votave.”  

Arben Demeti - Ne sapo kemi miratuar nenin 26, ku jepen rastet kur mund të shkarkohet 
apo të lirohet Presidenti i Republikës. Në një nen më poshtë, në të 30-in pika “a”, këtë çështje 
e merr në shqyrtim Kuvendi Popullor, me propozimin e një të katërtës së deputetëve. Në 



pikën 10 të nenit që po shqyrtojmë është rasti kur Presidenti mund të shkarkojë Kuvendin. 
Pra, mund të ndodhemi në një situatë të tillë: sipas nenit 30 me shumë se dy të tretat e 
deputetëve janë dakord që Presidenti të shkarkohet apo të lirohet nga detyra, ndërsa sipas 
pikës 10 të ketij neni që po shqyrtojmë, Presidenti, ndoshta pasi ka marrë edhe miratimin e 
Kryetarit të Kryesisë së Kuvendit Popullor dhe të Kryetarit të Këshillit të Ministrave, ndoshta 
dhe të një pjesë deputetësh, ndoshta deri një të tretën, siç bëhet propozimi, mund të 
shpërndajë Kuvendin. Hajde ta zgjidhim tani këtë problem! Secili ka mendimin e vet. Dikush 
mund të thotë që kjo mund të kanalizohet në anën juridike. Këtu edhe mund të ketë 
objektivitet, po mund të ketë edhe subjektivitete. Prandaj unë kam mendimin që ta 
saktësojmë këtë punë në favor të njërës apo tjetrës palë.  

Unë jam i mendimit që Presidenti të mos ketë të drejtën të shkarkojë Kuvendin Popullor, 
sepse njohja e kësaj të drejte Presidentit krijon sa të duash një individ sovran që del mbi 
unitetin e popullit, mbi sovranitetin e tij. Ai nuk përfaqëson më unitetin e mbarë popullit, siç e 
theksuam pak më parë, por ndoshta unitetin e një elite të vogël politiko-shoqërore. Ne duhet 
ta vëmë Presidentin nën kontrollin e plotë të Parlamentit. Populli shqiptar dhe Shqipëria kanë 
paguar haraç të rëndë nga përqendrimi i pakufizuar i pushtetit në duart e një njeriu të vetëm. 
Prandaj nuk duhet ta lejojmë kurrë me këtë gjë.  

Unë kam mendimin që duhet të parashikohen në Kushtetutë juridikisht rastet kur 
bllokohet puna e Kuvendit Popullor dhe të mos i lihet shpërndarja e Kuvendit një personi të 
vetëm.  

Gjithashtu, mendoj se duhet të përcaktohet edhe një rast tjetër, që Kuvendi mund të 
shpërndahet ndoshta edhe kur ai funksionon normalisht, por të gjithë deputetet mund të 
tërheqin mandatet dhe të bien dakord që të bëhen zgjedhje të reja. Pra, duhet të saktësohet 
në Kushtetutë një gjë e tillë, me kërkesën e vetë Kuvendit, por ama duke tërhequr mandatet 
pjesa dërrmuese e deputetëve.  

Përfundimisht unë kam dy propozime:  
E para, të përcaktohet kur bllokohet Parlamenti dhe juridikisht ai të quhet i pezulluar.  
E dyta, të përcaktohet rasti që me vendim të vetë deputetëve, në qoftë së tërheqin 

mandatet, mund të bëhen zgjedhje të jashtëzakonshme.  
Lutfi Dautllari - Unë mendoj që pushteti i Presidentit s’ka të bëjë fare me pushtetin e 

deputetëve, pra janë të ndarë. Duke qënë të ndarë, Presidenti s’ka pse të marrë mendim nga 
deputetët. Rasti kur Presidenti shpërndan Parlamentin është e shkruar në pikën 10, 
domethënë kur vetë Kuvendi nuk lejon ushtrimin e funksioneve të veta, kur ai nuk është në 
gjendje të marrë asnjë vendim, ka krizë parlamentare. Kjo është gjithnjë në disfavor të asaj 
partie që është në pushtet dhe ky nen duhet më tepër kur nga zgjedhjet dalin rezultate 
afërsisht të barabarta.  

Falemnderit!  
Ali Spahia - Zoti Kryetar,  
Tashmë po bëhet gjithnjë e më e qartë për të gjithë se për të shmangur komplikacione të 

rrezikshme, që mund të vijnë si pasojë e një krize parlamentare, Presidentit duhet t’i njihet 
medoemos e drejta për të shpërndarë Parlamentin, por me kufizimin, që tha njëri nga 
deputetët parafolës, të 6 muajve të fundit të mandatit të tij. Përveç kësaj mendoj së s’ka 
nevojë t’i bëhet ndryshim tjetër formulimit të kësaj pike.  

Ismail Lleshi - Unë kam mendimin së propozimi i parë që u bë për të vënë kufizimin e 6 
muajve të fundit të mandatit të tij është një propozim i drejtë dhe më duket se e zgjidh 
shqetësimin që kemi. Prandaj propozoj ta hedhim në votë atë.  

Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër?  
Abdi Baleta - Propozimi im për këtë pikë është ky: “Presidenti shpall shpërndarjen e 

Kuvendit, kur Kuvendi ka arritur në përfundim se në gjirin e tij është krijuar një gjendje që çon 
në krizë parlamentare për një periudhë tremujore, gjë që e bën të pamundur qeverisjen 
normale të vendit. Në këtë rast zgjedhjet e Kuvendit Popullor organizohen jo me vonë se 45 
ditë nga dita e shpërndarjes.”  

E bëj këtë propozim për këto arsye:  
E para, nuk ka përse ta vëmë që t’i mbetet Presidentit të gjykojë nëse duhet shpërndarë 

apo jo Parlamenti. Parlamenti mund të shpërndahet vetë kur ka krizë qeveritare, domethënë 
kur ështe prishur raporti i forcave midis koalicioneve të mundshme, që e bën të pamundur 
Parlamentin të marrë vendime. Arsye tjetër për shpërndarjen e Parlamentit nuk ka. 
Presidentit i mbetet e drejta për ta shpallur.  

Kastriot Islami -  Hedhim në votë propozimin e deputetit Tritan Shehu:  



“Mund, pasi merr mendimin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe të Kryetarit të 
Kryesisë së Kuvendit Popullor, të shpërndajë Kuvendin Popullor para mbarimit të afatit të 
legjislaturës, përveçse në 6-mujorin e fundit të mandatit të tij, kur përbërja e tij nuk lejon 
ushtrimin e funksioneve të vetë Kuvendit dhe e bën të pamundshme qeverisjen e vendit. Në 
këtë rast zgjedhjet e Kuvendit Popullor ribëhen jo me vonë se 45 ditë nga dita e 
shpërndarjes.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika 11. “Lidh traktate ndërkombëtare, ratifikon dhe denoncon ato që nuk i shqyrton vetë 

Kuvendi Popullor.”  
Ka vërejtje?  
Ylli Vejsiu - Unë mendoj së këtu nuk del e qartë cilat janë traktatet ndërkombëtare që 

nuk i shqyrton Kuvendi Popullor. Në qoftë se s’ka, duhet ta heqim këtë pikë.  
Hysen Godole - Mendoj që pika 11 të formulohet në këtë menyrë: “Lidh, ratifikon dhe 

denoncon traktate ndërkombëtare jothemelore që nuk i shqyrton vetë Kuvendi Popullor”, 
sepse çfarë shqyrtonte Kuvendi Popullor, i miratuam në një pikë më parë.  

Falemnderit!  
Ilir Dushi - Gjykoj se pika 11 është konceptuar me së miri nga ana juridike. Nuk kemi pse 

t’i ndajmë traktatet ndërkombëtare në themelore dhe në jothemelore. Kurse përsa i përket 
çështjes së kush janë traktatet ndërkombëtare që Kuvendi Popullor nuk e ka në kompetencën 
e tij t’i shqyrtojë, po marr si shëmbull një traktat kulturor me një shtet tjetër. Një traktat të tillë 
nuk ia kemi lënë në kompetencë Kuvendit Popullor dhe nuk kemi pse t’ia lemë. Prandaj 
mendoj që ta votojmë këtë pikë kështu siç është.  

Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër? (Nuk ka).  
Deputeti Godole e tërhiqni propozimin tuaj? (E tërheq). Atëherë, kush është pro me pikën 

11, siç është në tekst? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika 12. “Emëron dhe shkarkon përfaqësuesit diplomatikë me propozimin e Kryetarit të 

Këshillit të Ministrave.”  
Ka vërejtje?  
Agron Dibra - Kam mendimin që kjo pikë të hiqet fare, ashtu siç vepruam me pikën 8, 

dhe ta bashkëngjitim te pika 7 e ta nënkuptojmë si kompetencë të Presidentit.  
Arif Halili - Unë mendoj që pika 12 të mbetet dhe të formulohet në këtë mënyrë:  
“Emëron, shkarkon dhe liron përfaqësuesit diplomatike, si dhe drejtuesit e institucioneve 

qendrore, me propozim të Kryetarit të Këshillit të Ministrave.”  
Mendoj se këtu duhet të përfshihen edhe drejtuesit e institucioneve qendrore, për faktin 

se ata marrin pjesë në Këshillin e Ministrave dhe po nuk i përfshimë këtu, kujt do t’ia lëmë 
emërimin e këtyre drejtuesve të institucioneve qendrore, siç janë për shembull. Drejtoria e 
Përgjithshme e PTT-së, Drejtoria e Përgjithshme e Mekanikës, e Ekonomisë Komunale, 
Kryetari i Komitetit të Shkencave etj.  

Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër? Nuk ka. Propozimi i parë është që pika 12 të hiqet. 
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  

Nuk miratohet meqë nuk merr dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Arif Halili.  
Shane Korbeci - Për sqarim, ne nuk mund t’i lemë në kompetencë, për mendimin tim, 

emërimin apo shkarkimin e Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme Mekanike, apo të një 
drejtorie tjetër e të tëra këto me radhë. Derisa nuk i lamë në kompetencë emërimin apo 
shkarkimin e ministrit, por ia lamë Kuvendit, s’mund të bëjmë këtë formulim.  

Kastriot Islami -  Kush është pro me propozimin e deputetit Arif Halili?  
Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqë nuk merr mbi dy të tretat e votave. Hedhim në votë variantin e 

tekstit. Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika 13. “Pranon letrat kredenciale dhe letrat e thirrjes së përfaqësuesve diplomatike të 

shteteve të huaja.”  
(Miratohet pa asnjë vërejtje dhe propozim).  
Pika 14. “Jep shtetësinë shqiptare dhe pranon lënien e saj.” Ka vërejtje?  
Tonin Alimëhilli - Mendoj se kjo pikë nuk është formuluar mirë, sepse të le të kuptosh që 

pranon lënien e shtetësisë, domethënë që unë, ta zemë, dua të lë shtetësinë dhe ai duhet ta 
pranojë. Prandaj unë sugjeroj të formulohet në këtë mënyrë: “Miraton shtetësinë shqiptare 
dhe lënien e saj.”  



Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër, ju lutem?  
Fehmi Abdiu - Kam mendimin që kjo pikë të formulohet në këtë mënyrë: “Jep shtetësinë 

shqiptare dhe miraton lënien e saj.”  
Medin Duraj - Mendoj që pika 14 të formulohet në këtë mënyrë: “Miraton dhënien dhe 

lënien e shtetësisë shqiptare.”  
Kastriot Islami -  Ideja është e qartë. Ka një problem të redaktimit nga juristët.  
Hedhim në votë propozimin e deputetit Alimëhilli. Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Ilir Dushi - Më falni. Pikën 14 e miratuam, por unë ngrita dorën, që ju nuk e patë, se e 

kishit mendjen të votimi, për të thënë se më duket që është më mirë nga ana juridike po të 
themi “miraton dhënien e shtetësisë shqiptare dhe lënien e saj.”  

Kastriot Islami -  E rregullojnë këta shokët juristë.  
Ali Spahia - Më falni, ju lutem! Një person që nuk e ka shtetësinë shqiptare, si ka 

mundësi t’ia miratojë? Atij duhet t’ia japë dikush. Kush do t’ia japë? Do t’ia japë pikërisht 
Presidenti. Kjo është e saktë.  

Kastriot Islami -  Pika 15. “Ushtron të drejtën e faljes.”  
Ka ndonjë vërejtje?  
Tonin Alimëhilli - Kjo pikë mendoj të formulohet në këtë mënyrë: “Ushtron të drejtën në 

masë të kufizuar të faljes.”, sepse të drejtën e faljes në mënyre masive e ka Kuvendi 
Popullor. Me të drejtën e Presidentit, për të bërë falje në masë, mund të spekulohet në 
fushatat elektorale.  

Panajot Barka - Është në interes të të drejtës së njeriut që Presidenti i Republikës të ketë 
të drejtën e faljes. Këtu nuk duhet të ngatërrojmë amnistinë me faljen (Ndërprerje incizimi).  

Kastriot Islami -  Deputeti Alimëhilli, e tërhiqni propozimin tuaj? (E tërheq).  
Atëherë kush është pro me formulimin siç është në tekst? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika 16. “Jep dekorata dhe tituj nderi.” Ka ndonjë vërejtje? Nuk ka.  
Hedhim në votë propozimin siç është në tekst. Kush ështe pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika 17. “Jep të drejtën e strehimit politik.”  
Ka vërejtje?  
Agron Dibra - Kam mendimin që të caktohen kriteret se kur jepet strehimi politik dhe për 

këtë do të ishte mirë t’i referoheshim projektit të Kushtetutës, ku thuhet që t’u jepet strehimi 
politik shtetasve dhe personave pa shtetësi që ndiqen për shkak të veprimtarisë së tyre në 
dobi të demokracisë e të çlirimit kombëtar e shoqëror, si dhe të përparimit të shkencës e të 
kulturës. Kam mendimin që këto duhet të cilësohen.  

Agustin Shqalësi - Desha t’u kujtoj zotërinjve deputetë, që këtu është fjala për të drejtat 
e Presidentit, jo kur mund të jepet strehimi politik e gjëra të tjera.  

Vehap Daku - Unë s’jam dakord me shokun Agron, për arsye se di që ka rregulla 
ndërkombëtare dhe ndërshtetërore që po kaloi një person nga një shtet në një shtet tjetër dhe 
kërkon strehim politik, i jepet.  

Kastriot Islami -  Ka ndonjë propozim tjetër racional? Nuk ka.  
Kush është pro me formulimin e dhënë në tekst? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika 18. “Shpall, kur është e pamundur të mblidhet Kuvendi Popullor, mobilizimin e 

pjesshëm dhe të përgjithshëm, si dhe gjendjen e jashtëzakonshme. Në këto raste shpallja i 
paraqitet për miratim Kuvendit Popullor brenda 5 ditëve.”  

Ka vërejtje?  
Naim Karriqi - Zoti Kryetar, kam mendimin të bëhet një shtesë pas fjalës “e 

jashtëzakonshme” dhe konkretisht shprehja “kur atdheut (ose vendit) i kërcënohet agresion 
nga jashtë.” Vazhdimi të mbetet siç është.  

Fisnik Hyka -  Unë mendoj se janë të drejta  kompetencat që ka Presidenti për çdo 
situatë të jashtëzakonshme ose emergjence. Propozoj që kjo pikë të bashkohet me pikën 19 
dhe të jetë ky formulim: “Shpall, kur është e pamundur të mblidhet Kuvendi Popullor, 
mobilizimin e pjesshëm ose të përgjithshëm, gjendjen e jashtëzakonshme dhe të luftës në 
rast agresioni kundër Republikës së Shqipërisë….”. Vazhdimi të mbetet siç është. 

 Tritan Shehu -  Kam mendimin se këto dy pika nuk mund të bashkohen, sepse janë dy 
gjëra krejt të ndryshme. Gjendja e jashtëzakonshme nuk shpallet vetëm në rast lufte, por 
edhe në raste tërmetesh, përmbytjesh, fatkeqësish të mëdha natyrore e të tjera me radhë. 



 Ylli Vejsiu - Më duket se këtu ka prapë një kontradiktë: Thuhet se “shpall, kur është e 
pamundur të mblidhet Kuvendi Popullor, mobilizimin e pjesshëm dhe të përgjithshëm”, por 
shpallja i paraqitet për miratim Kuvendit Popullor brenda 5 ditëve. Në qoftë se ai s’ka kohë, 
pse e shpall këtë mobilizim? 

 Fatos Nano -  Për të zgjidhur kontradiktat që po na lindin, unë do të thosha se këtu është 
fjala për afatin nga një deri pesë ditë, meqenëse deputetët mbase nuk vijnë dot për 24 orë. 

 Kastriot Islami -   Ka ndonjë problem tjetër?  Nuk ka. 
Atëherë hedhim në votë formulimin siç është në tekst. 
Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Miratohet me mbi dy të tretat e votave. 
Pika 19. “Shpall, kur është e pamundur të mblidhet Kuvendi Popullor, gjendjen e luftës në 

rast agresioni të armatosur kundër Republikës së Shqipërisë.” 
Ka vërejtje? 
Thoma Angjellari -Në formulimin e paraqitur mendoj që pas fjalës “agresioni” të shtohet 

fjala “të befasishëm.” Kjo sepse lufta mund të jetë shpallur që më përpara dhe pret koha të 
mblidhet Kuvendi Popullor? Ose shteti ynë ka hyrë në koalicion për mbrojtjen me një sërë 
shtetesh të tjera dhe përsëri pret koha të mblidhet Kuvendi Popullor?  

Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër? (Nuk ka).  
Hedhim në votë propozimin e deputetit Thoma Angjellari.  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqë nuk fiton dy të tretat e votave.  
Hedhim në votë formulimin siç është i shkruar në tekst. Kush është pro? Kundër? 

Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika 20. “Nxjerr dekrete me karakter individual dhe vendime; në raste të ngutshme nxjerr 

edhe dekrete me karakter normativ, të cilat i paraqiten për miratim Kuvendit Popullor në 
sesionin e tij të ardhshëm.”  

Ka vërejtje?  
Neritan Ceka - Kompetencat e Presidentit këtu me duket së kalojnë pak tek ekzekutivi. 

Nuk do të kisha ndonjë kundërshtim, por është mirë që për këtë arsye të kufizohet një çike 
koha, domethënë të mos pritet sesioni i ardhshëm, por të caktohet një kohë, e cila do të 
mendoja që të mos ishte me shumë se 45 ditë.  

Maksim Konomi - Mendimi im është që pjesa “në raste të ngutshme nxjerr edhe dekrete 
me karakter normativ”, të hiqet fare, sepse ka të bëjë me funksionet ekzekutive të Presidentit.  

Fehmi Abdiu - Kam mendimin që përmbajtja e pikës 20 të mbetet siç është. Dekretet me 
karakter individual dhe vendimet i është lënë e drejta Presidentit për t’i nxjerrë në çdo kohë. 
Për këto s’ka as kundërshtime nga shokët. Për rastet e ngutshme (të gjithë jemi dëshmitarë 
të situatave të veçanta që mund të krijohen në vend për probleme nga më të ndryshmet), kur 
koha nuk pret dhe problemet duhen zgjidhur, e drejta e Presidentit për të nxjerrë dekrete me 
karakter normativ dhe detyrimi i tij për ta çuar në mënyrë të domosdoshme në sesionin më të 
parë të Kuvendit Popullor, me duket një gjë normale dhe e pranueshme.  

Gafur Shameti - Mendoj të hiqet pjesa “në raste të ngutshme nxjerr edhe dekrete me 
karakter norrnativ”, sepse nuk i takon Presidentit dhe nuk duhet ta marrë këtë kompetencë.  

Blerim Çela - Unë jam dakord me propozimin e zotit Abdiu. Pika 20 është e rregullt dhe 
mendoj të miratohet kështu siç është. Ndërsa lidhur me paraqitjen për miratim në Kuvendin 
Popullor, do të isha dakord me zotin Neritan Ceka që kjo të bëhej jo më larg se 45 ditë.  

Sali Berisha - Unë mbështes propozimin për 45 ditë dhe mendoj se është një mençuri po 
ta vëmë, sepse përjashton mundësinë e abuzimit dhe të teprimit në nxjerrjen e dekreteve.  

Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër? Nuk ka.  
Hedhim në votim propozimin e deputetit Maksim Konomi: “Nxjerr dekrete me karakter 

individual dhe vendime, të cilat i paraqiten për miratim Kuvendit Popullor në sesionin e tij të 
ardhshëm.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqenëse nuk fiton dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Neritan 

Ceka:  
“Nxjerr dekrete me karakter individual dhe vendime; në raste të ngutshme nxjerr edhe 

dekrete me karakter normativ, të cilat i paraqiten për miratim Kuvendit Popullor në sesionin 
më të afërt, por jo më larg se 45 ditë nga data e hyrjes në fuqi.” Juristët thonë që të shkruhet 
“brenda 45 ditëve” në vend të fjalëve “jo më larg se 45 ditë.”  

Neritan Ceka - Në rregull.  



Kastriot Islami -  Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqenëse nuk fiton mbi dy të tretat e votave.  
Tani hedhim në votë formulimin siç është në tekst. Kush është pro? (170 veta) Kundër? 

Abstenim? Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Pika 21. “Drejton Këshillin e Lartë të Drejtësisë.” Ka vërejtje?  
Fehmi Abdiu - Ky problem ështe i lidhur me problemin që diskutuam mbrëmë për 

Këshillin e Lartë Kushtetues. Në qoftë se do ta shqyrtojmë në dispozitat e fundit dhe do të 
shprehemi edhe për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, kam mendimin që të mbetet kështu siç 
është parashikuar. Në qoftë se nuk do të shprehemi për të, kur të vijë koha do të diskutohet 
rreth këtë problemi. Them ta miratojmë të kushtëzuar.  

Bashkim Kopliku - Mendoj që kësaj pike t’i kthehemi pasi të përcaktohet Këshilli i Lartë i 
Drejtësisë.  

Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër? Nuk ka. Ka një propozim që kjo pikë të rishikohet 
kur të vendoset nëse do të formohet ose jo Këshilli i Lartë i Drejtësisë.  

Ismail Lleshi - Mua më duket se nuk duhet të nxitohemi me miratime të karakterit me 
kusht. Në qoftë se ne më vonë do të biem në diskutim të kësaj çështjeje, atëherë përcaktojmë 
konkretisht edhe çështjen e drejtimit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.  

Kastriot Islami -  Dakord. Atëherë propozimi i parë është që të hiqet kjo pikë dhe të 
vendoset pasi të ndërtohet Këshilli i Lartë i Drejtësisë.  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet ky propozim me mbi dy të tretat e votave.  
Gramoz Pashko - Kisha një sugjerim. Mundet që në të ardhmen të lindë nevoja për të 

krijuar komisione ose këshilla të tjerë si puna e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, të cilat me ligj 
të parashikohen që të jenë nën drejtimin e Presidentit. Kështu që ne nuk duhet ta lëmë 
shtegun të mbyllur për të shtuar pika të tjera këtu.  

Kastriot Islami -  Dakord. Ne jemi këtu dhe, kur të bëjmë ligjin, vendosim edhe për këtë 
gjënë tjetër.  

Gramoz Pashko - Domethënë ta lëmë të hapur problemin edhe për komisione ose 
këshilla të tjerë.  

Kastriot Islami -  Jo vetëm për këtë pikë, por për gjithçka është e hapur e gjithë 
Kushtetuta.  

Hedhim në votë nenin 27 në tërësi. Me miratimet që bëmë. Kush është pro? Kundër? 
Abstenim?  

Miratohet neni 27 në tërësi me mbi dy të tretat e votave.  
Neritan Ceka - Zoti Kryetar,  
Pas një pune mjaft frytdhënëse dhe për t’u dhënë mundësi deputetëve që të çlodhen, 

propozoj që ta mbyllim seancën për sot dhe seanca tjetër të fillojë ditën e hënë.  
Fatos Nano - Do të mbështesja propozimin e deputetit Ceka, me sugjerimin konstruktiv 

që buron nga nevoja që kanë të gjithë shokët për t’u çlodhur, aq më tepër deputetët e 
rretheve për t’u çmallur me familjet, dhe gjatë kësaj kohe do të sugjeroja që deputetët që 
kanë vërejtje nga studimi paraprak ose i mëtejshëm i këtij dokumenti, t’i paraqesin me shkrim 
dhe një grup juristësh me deputetë nga Kuvendi të vazhdojnë të punojnë deri të hënën për të 
shkurtuar punën.  

Panajot Barka - Mendoj se oferta që na bëhet nuk është kaq në dobi të atyre që kanë 
mall për familjet, aq më tepër që është 1 Maji përpara. Unë mendoj që të punojmë edhe 
nesër, edhe pasnesër dhe të bëjmë pushim ditën e martë dhe të mërkurë.  

Engjëll Beshaj - Unë kam mendimin se, meqë ecëm shumë në miratimin e neneve për 
Presidentin, edhe këto 4 nene që kanë ngelur t’i miratojmë sonte dhe të vazhdojmë punimet 
nesër, pa përmendur ato fjalë që tha deputeti Panajot Barka, me të cilin jam dakord.  

Gafur Shameti - Unë jam dakord edhe me mendimin e zotit Ceka, edhe me mendimin e 
zotit Nano, por me ndryshim nga zoti Nano që jo me kushtin për të nxjerrë vërejtjet me 
shkrim, se nuk kemi kohë.   

Ndriçim Hysa - Unë nuk jam dakord as me zotin Ceka, as me deputetin Nano për 
ndërprerjen e punimeve. Në qoftë se janë lodhur sonte, le të pushojnë dhe nesër jam i 
mendimit të fillojmë në orën 9 , sepse këtu kemi ardhur për punë. Edhe halle të tjera kemi, 
por mendoj se më e rëndësishme është që të vazhdojmë punimet.   

Kastriot Islami -  Ka dy propozime: njëri për t’i ndërprerë punimet dhe tjetri për të 
vazhduar punimet. Ka ndonjë propozim të ndërmjetëm?  

Gramoz Pashko - Përfitoj nga rasti, meqë kemi këtu drejtuesit e Qeverisë, të cilët 
natyrisht kanë pushtetin më të madh ekzekutiv aktualisht, dhe meqë shumë nga lajthitjet e 



vogla që kemi berë sot kanë ardhur nga lodhja, mbasi mbrëmë dhe sot kemi punuar shumë, 
të sugjeroj që Qeveria nesër të sigurojë disa autobusë e mjete transporti për të shkuar 
deputetët nëpër rrethe që të pushojnë, të çlodhen dhe seancën ta fillojmë ditën e hënë 
pasdite. Siç po tregohet shumë devotshmëri nga ana e deputetëve të Partisë së Punës për 
punë komuniste edhe nesër, le ta bëjnë ditën e 1 Majit atë punë komuniste dhe kështu 
përfitojmë një ditë e gjysmë.  

Kastriot Islami - Kam një vërejtje për deputetin Pashko: Jini i kujdesshëm në deklaratat 
që bëni! Ora është vonë. Të mos e prishim këtë atmosferë të mirë këtu në Parlament.  

Xhevahir Tahiraj - Falënderoj shokun Nano dhe zotin Pashko për kujdesin ndaj 
deputetëve të rretheve pas kaq ditësh dhe në të njëjtën kohë dua t’u kujtoj që këtë kujdes ta 
kishin treguar qysh në fillim të punimeve.  

E dyta, është edhe një kritikë kjo për shokun Nano, që të tregojë më kujdes për tërë 
deputetët edhe në trajtim, edhe për të ndjekur punët e mëdha që kemi.  

Për t’i shërbyer punës për të vazhduar këtë klimë kaq të mirë, këtë bashkëpunim e 
mirëkuptim, këtë rezultat, jam i mendimit vazhdojnë punimet nesër në orën 6 00.  

Lutfi Dautllari - Shoku Kryetar,  
Të nderuar deputetë,  
Do të bënim një akt qytetarie dhe do të qetësonim shumë popullin sikur të bënim një 

shkelje në rendin e ditës dhe sonte të zgjidhnim Presidentin e pastaj të bënim tri ditë pushim.  
Xhelil Gjoni - Unë mendoj që të gjejmë një orë më të përshtatshme për nesër dhe të 

vazhdojmë punimet e të mbarojmë me këto dispozita, sepse është shumë e vështirë që 
shokët të nisen në Kukës apo në Tropojë nesër dhe të kthehen pasnesër. 

Bardhyl Fasko - Unë mendoj se për situatat që po kalojmë, të vazhdojmë punimet. Jemi 
të ndërgjegjshëm se jemi lodhur shumë, por për situatat kritike që po kalon vendi ynë, pa 
përfunduar edhe zgjedhja e Qeverisë, pa u stabilizuar situata në vendin tonë të mos bëhet 
pushim.  

Fatos Nano - Unë e tërheq propozimin tim, sepse nuk tregova arsyen e vërtetë: deshëm 
të bënim një mbledhje të shpejtë qeverie nesër për disa probleme të ngutshme, pra, nuk e 
kisha fjalën për të bërë pushim.  

Bashkim Kopliku - Meqë jemi organ ligjvënës, dua t’ju kujtoj pak ligjet. Ka një të drejtë të 
njerëzimit të fituar prej kohësh. Bota e ka 40 orë punë në javë. Ne nuk e di sa kemi bërë, por 
më duket se na bie të kemi bërë më tepër se 70 orë punë në javë.  

E dyta, po vendosim për gjëra shumë kryesore të shtetit. Nuk dua as ta zvogëloj, as ta 
zmadhoj situatën që po kalojmë, por më duket se po kalojmë në ekstreme. Unë jam me 
propozimin që punimet të vazhdojnë të hënën pasdite. Të na lihet kohë që të jemi të qetë dhe 
të vendosim me mend në kokë.  

Falemnderit!  
Petrit Llaftiu - Të nderuar deputetë,  
Do t’ju bëj një propozim shumë dashamirës, shumë të ngrohtë dhe me një sens 

krejtësisht të kundërt nga dy propozimet e bëra. Po të jetë puna për të punuar, të gjithë jemi 
dakord. Po deshët e gdhijmë deri nesër në mëngjes, po dijeni mirë, si mësues që jam, se truri 
ka një ngarkesë të caktuar. Unë jam nga Shijaku dhe do të dëshiroja që nesër pushimin disa 
nga shokët e largët ta bëjnë te deputetët që janë në periferi. Unë do të kisha shumë dëshirë 
të merrja deputetin nga Kalaja e Dodës.  

Ju të tjerët zgjidhni vetë. Kjo të jetë një ditë pushimi miqësor.  
Ahmet Kamberi - Kemi një gjysmë ore që po humbasim kohën kot duke diskutuar: të 

vazhdojmë punimet nesër apo t’i shtyjmë për një ditë më pas. Ne jemi mbledhur këtu për një 
problem shumë të rëndësishëm. Unë jam mjek dhe them se po të pushojmë sonte, nesër 
ështe plotësisht e mundshme për të punuar. Ne  duhet të punojmë edhe nesër, që t’i japim 
popullit atë që kërkon prej nesh. Prandaj ju lutem, shok Kryetar, hidhini në votë propozimet!  

Kastriot Islami -  Punimet rifillojnë nesër, ora 10 00.  
 
 
E diel, séance e dates 28.4.1991 
 
Kastriot Islami -  Të nderuar deputetë,  
Meqenëse shumica është e pranishme, rifillojmë punimet. Neni 28.  
Spikeri - Neni 28. “Aktet që nxjerr Presidenti i Republikës për ushtrimin e kompetencave 

të parashikuara në pikat 11,12 dhe 20 të nenit 27 të kësaj Kushtetute, duhet të 
kundërfirmohen sipas rastit nga Kryetari i Këshillit të Ministrave ose nga ministri përkatës.”  



Kastriot Islami -  Kush ka vërejtje?  
Bujar Golemi - Neni 28 që na paraqitet për miratim, më duket se është i 

pajustifikueshëm, për faktin se në pikat 11, 12 dhe 20 të nenit 27 Presidentit i jepet e drejta të 
nxjerrë akte për lidhjen e traktateve, për emërimin e shkarkimin e përfaqësuesve etj., që 
është masë e ligjshme dhe në e miratuam. Por të kërkohet që të kundërfirmohet nga 
Kryeministri ose ministri përkatës, me duket e pajustifikueshme, sepse ne, kur e miratuam 
këtë si të drejtë të Presidentit, në qoftë se nuk do të kundërfirmohet nga Kryetari i Këshillit të 
Ministrave ose ministri përkatës, do të ketë ndonjë pasojë juridike? Prandaj do të thosha që 
meqenëse Presidenti i miraton dhe i nxjerr këto akte, menjëherë me nxjerrjen e tyre lind e 
drejta juridike që këto akte të marrin legjitimitet dhe të mos ketë nevojë që të kundërfirmohen 
nga Kryetari i Këshillit të Ministrave ose nga ministrat përkatës. Meqenëse është i 
pajustifikueshëm, propozoj që ky nen të hiqet.  

Genc Ruli - Unë do të thosha që ky nen përmban një garanci. Në qoftë se në diskutimet 
e seancës së kaluar pati rezerva lidhur me kompetencat legjitime që ka Presidenti për 
nxjerrjen e dekreteve me karakter normativ, mendoj që pikërisht një kufizim, për të mos pasur 
këtu teprim pushteti në nxjerrjen e këtyre dekreteve, një garanci në këtë drejtim është 
pikërisht neni 28, sepse në këtë rast kundërfirmuesi, që është Kryetari i Këshillit të Ministrave 
ose ministri përkatës, fut edhe përgjegjësinë e tij individuale në drejtësinë dhe në legjitimitetin 
e këtyre akteve. Domethënë, ky nen është i domosdoshëm dhe shumë garantues për të 
zhdukur çdo mundësi të një teprimi apo abuzimi të pushtetit nga ana e personit më të lartë. 

Shane Korbeci - Edhe unë jam i mendimit që ky nen duhet të jetë dhe, përveç atyre që 
tha zoti Ruli, do të theksoja që konfirmimi ose kundërfirmimi nga Kryetari i Këshillit të 
Ministrave ose ministri përkatës rrit dhe shkallën e sigurisë, përveç garancisë, sepse 
praktikisht janë dy hallka të specializuara për ato probleme që firmosen nga Presidenti.  

Gëzim Luli - Mua më duket i drejtë ky nen, vetëm se kam mendimin të shtohet në fund 
shprehja “dhe nga personat e barazuar me ta”, që mund të jenë drejtorë drejtorie në rang 
ministrie etj.  

Pavllo Bojaxhiu - Jam dakord me propozimin që bëri zoti Ruli dhe shoku Shane Korbeci. 
Do të kisha mendimin vetëm për një shtesë: aty ku thuhet “ose nga ministri përkatës” të 
thuhet “dhe nga ministri përkatës.”  

Sali Berisha - Zoti Kryetar,  
E konsideroj të domosdoshëm nenin 28. Mbrëmë, të detyruar ndaj formës gjysmëaksioni 

të punës që po përdoret në këtë Kuvend, duke punuar edhe ditën e diel, ne u nxituam kur 
hoqëm një nga pikat e rëndësishme të funksioneve të Presidentit që bënte fjalë për emërimin 
e disa i drejtuesve të institucioneve qendrore. Është në interesin e vendit që poste të caktuara 
të jenë nomenklaturë e dyfishtë dhe jo e një personi, sepse, duke qenë nomenklaturë e një 
personi, i japim atë fuqi të mëdha, që në momente të caktuara bëhen të rrezikshme për 
vendin. Të më falin zotërinj të deputetë që iu riktheva kësaj pike, por më proekupoi mbrapa 
çështja që trajton ajo. Nuk jam dakord që ajo pikë të mbetet siç është, por të thuhet që për 
poste të caktuara me ligj, të cilat duhet të përcaktohen, se ka disa, nuk duhet të pranojmë që 
të jenë ekskluzivisht vetëm kompetencë e Kryetarit të Këshillit të Ministrave. Është në 
interesin e vendit që ato të jenë kompetencë e dy personave: e Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave dhe e Presidentit.  

Gafur Shameti - Unë kam këtë mendim për këtë pikë:  
Përderisa në nenin 27, në pikat 11,12 dhe 20 i është vënë kompetencë e plotë Presidentit 

dhe nuk shprehet që mund të lidhë, pori lidh traktate, emëron etj., etj., duhet të bëhet ky 
korrigjim: shprehja “duhet të kundërfirmohen” të zëvendësohet me “mund të kundërfirmohen”, 
sepse edhe nëse nuk kundërfirmohen, përsëri ato janë të ligjshme, pasi këtë të drejtë ia kemi 
dhënë Presidentit.  

Bardhyl Baltëza - Kam mendimin se neni 28 duhet të qëndrojë kështu siç është, me një 
korrigjim të vogël: fjalët “kësaj Kushtetute” të zëvendësohen me fjalët “të këtij ligji kushtetues”, 
sepse ky ligj që po shqyrtojmë ne tani, nuk është “Kushtetutë.”  

Kastriot Islami -  E thamë që ky redaktim do të bëhet për të gjithë materialin.  
Shkëlqim Cani - Jam plotësisht dakord me fjalën e zotit Berisha, e cila më duket me 

shumë vend dhe mendoj që t’i rikthehemi asaj pike. Më duket se është me shumë interes dhe 
për të mirën e punës që t’i rikthehemi, duke u formuluar ashtu siç e propozoi zoti Berisha.   

Kastriot Islami -  Të mbarojmë njëherë me këtë pikë.  
Rexhep Uka - Jam dakord me nenin 28, me një ndryshim, që fjalët “sipas rastit” të hiqen 

ose të zëvendësohen me fjalët “në çdo rast”. 



Xhevahir Tahiraj - Duke parë si domosdoshmëri kundërfirmimin, si një përgjegjësi direkte 
të Kryeministrit dhe ministrit përkatës, e shoh të domosdoshme të shtohet edhe pika 8 e nenit 
7 të nenit 28. Kjo e ruan nga kompromentimi vetë figurën e Presidentit dhe i rrit përgjegjësinë 
Kryeministrit.  

Ismail Lleshi - Për mendimin tim neni 28 është i nevojshëm, sikurse e tha edhe ndonjë 
diskutant tjetër, sepse jep garancinë se hapat që do të ndërmarrë Presidenti i Republikës në 
këto drejtime, që lidhen me pikat 11, 12, dhe 20 të nenit 27, do të kenë medoemos edhe 
angazhimin e personave të tjerë, që në këtë rast është më se e nevojshme. Përsa i përket 
ndonjë redaktimi që propozohet të bëhet këtu, megjithëse ndonjëri prej tyre mund të ketë 
vlerë, unë them se nuk shton ndonjë element të ri në raport me formulimin ekzistues. Më mirë 
të mbesë kështu siç është.   

Neritan Ceka - Edhe unë jam dakord që ky nen, i cili është shumë i rendësishëm (theksoj 
rëndësinë e veçantë të tij për të gjithë veprimtarinë dhe statusin e Presidentit), të mbetet 
kështu siç është, duke përjashtuar vetëm fjalët “sipas rastit.”  Gjithashtu, kthehem edhe një 
herë te propozimi i deputetit Berisha për pikën 8 të nenit 27, i cili u përjashtua në total dhe 
unë isha një nga përkrahësit e këtij përjashtimi. Mbështes propozimin që t’i rikthehemi këtij 
neni, sepse doli dy herë. Të mos harrojmë këtu që një deputet theksoi nevojën e futjes së 
këtij neni aty ku flitet për përfaqësitë diplomatike. Kjo tregon që kemi bërë një gabim. 
Propozoj që kësaj pike t’i rikthehemi pas miratimit të nenit që po shqyrtojmë.   

Blerim Çela - Neni 28 mendoj të mbetet siç është. Është më se e natyrshme që 
Presidenti i Republikës të nxjerrë akte për ushtrimin e kompetencave dhe këto të 
kundërfirmohen nga Kryeministri apo ministri përkatës, qoftë dhe për kompetencat që ata 
kanë në fushat që drejtojnë dhe që i dinë më mirë këto probleme.  

Jam dakord, gjithashtu, me propozimin e zotit Berisha, të zotit Nano e të zotit Ceka që të 
shihet pika 8 e nenit.  

Kastriot Islami -  Ngatërruat një çikë emrat, po s’ka gjë.  
Bashkim Kopliku - Në përgjithësi jam dakord me nenin 28. Ndoshta shprehja “sipas 

rastit” mund të zëvendësohej me fjalën “përkatësisht” .  
Kastriot Islami -  Para se të hedhim propozimet në votim, do të bëjë një sqarim juristi 

Krenar Loloçi.  
Krenar Loloçi - Fjalët “sipas rastit” janë dhënë në kuptimin që, në qoftë se kemi të bëjmë 

me një kompetencë të karakterit të përgjithshëm, që e ka Kryetari i Këshillit të Ministrave, do 
ta kundëfirmojë ai, kurse kur është fjala për një fushë të caktuar, ta zemë në Ministrinë e 
Bujqësisë, do ta kundërfirmojë Ministri i Bujqësisë. Mendoj se nuk ka ndonjë gjë po të lihet kjo 
shprehje.  

Kastriot Islami -  Mund të zëvendësohej edhe me fjalën “përkatësisht” që propozoi 
deputeti Bashkim Kopliku. Atëherë hedhim në votë propozimet e bëra. Propozimi i deputetit 
Gëzim Luli.  

Sali Berisha - Më falni që po ndërhyj dhe besoj se do të më jepni të drejtë.  
Kështu siç është formuluar neni, të më falin edhe zotërinjtë juristë, nuk i përgjigjet qëllimit 

për të cilin po e miratojmë, sepse kjo në një mënyrë i lejon Presidentit dorë shumë të gjatë. E 
vërteta është, që të justifikojë atë për të cilën jemi të gjithë dakord, se asnjë nga aktet e 
nxjerra nga Presidenti i Republikës për ushtrimin e kompetencave të parashikuara nuk mund 
të jetë i vlefshëm pa u konfirmuar sipas rastit nga Kryetari i Këshillit të Ministrave ose ministri 
përkatës. Ju lutem, zotërinj deputetë, të theksohet kjo, se është shumë i rëndësishëm ky 
moment.  

Kastriot Islami -  Fjala “duhet” e përmban shqetësimin tuaj.  
Sali Berisha - Jo, fjala “duhet” është me dy kuptime, është detyrim për të dy palët, kurse 

ky formulim e sqaron përfundimisht. Në qoftë se ne po punojmë pa nënkuptime dhe jemi të 
kthjellët, edhe këtu duhet të jemi të kthjellët, ju lutem.  

Kastriot Islami -  Ju shqetëson e kaluara më duket.  
Sali Berisha - Jo, përkundrazi, prokupohem për të ardhmen, aspak për të kaluarën. Kjo 

është shumë e kthjellët.  
Juristi (Leon Kosta) - Nuk kemi kundërshtim me mendimin e zotit Berisha, por formulimi 

mundet të jetë i tillë: “Aktet që nxjerr Presidenti i Republikës për ushtrimin e kompetencave të 
tij, të parashikuara në pikat 11, 12 dhe 20 të nenit 27, marrin fuqi juridike mbasi 
kundërfirmohen sipas rastit nga Kryetari i Këshillit të Ministrave ose nga ministri përkatës.”  

Sali Berisha - Jam plotësisht dakord, por mendoj të shtohet fjala “vetëm” pas fjalës 
“juridike.”  

Kastriot Islami -  Zoti Berisha, nuk do t’ju lejojmë më të ndërhyni dy herë.  



Kush është pro me propozimin e deputetit Gëzim Luli?  
Ajli Alushani - Më falni. Po të jetë e mundur, ta miratojmë shtesën që propozon deputeti 

Luli, si dhe atë që propozoi deputeti Berisha dhe deputeti Ceka për dispozitën e mëparshme 
dhe i bëjmë të dy punët njëherësh.  

Kastriot Islami -  Me një fjalë të bëjmë një kombinim të të dyjave. Nejse, atë formulim e 
bëjnë juristët, pra s’ka problem. Atëherë, duke pasur parasysh riformulimin që do të bëjnë 
juristët, me shqetësimin që ka deputeti Berisha, po shtojmë edhe shprehjen e propozuar nga 
deputeti Luli  “dhe nga personat e barazuar me ta.” 

Azem Hajdari - Unë s’do të isha dakord të shtonim shprehjen “dhe nga personat e 
barazuar me ta”, që të mos e ulim Presidentin deri tek drejtori i një drejtorie, por ta lëmë te 
ministrat. 

Shane Korbeci - Për të sqaruar zotin Azem, njësohet me ministrin, për shembull, Kryetari 
i Komisionit të Planit të Shtetit, kurse Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme Mekanike, i 
Drejtorisë së Përgjithshme të PTT-ve, i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës etj., nuk 
njësohen me ministrin. Janë të njësuara me ministrin funksione të përcaktuara, që emërohen 
nga Kryetari i Këshillit të Ministrave dhe miratohen nga Kuvendi. Drejtorët e drejtorive nuk 
miratohen nga Kuvendi.  

Kastriot Islami -  Atëherë e hedhim në votë edhe me shtesën “dhe nga personat e 
barazuar me ta” (ose “e njësuar me ta”).  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet ky nen, me këtë formulim, me mbi dy të tretat e votave.  
Neni 29.  
Spikeri - Neni 29. “Kur vendi i Presidentit të Republikës mbetet vakant për çfarëdo arsye, 

kompetencat e tij i ushtron përkohësisht Kryetari i Kryesisë së Kuvendit Popullor, me 
përjashtim të atyre të parashikuara në pikat 5 dhe 10 të nenit 27 të kësaj Kushtetute.”  

Kastriot Islami -  Kush ka vërejtje?  
Fehmi Abdiu - Kam mendimin që neni 29 mund të përsoset në dy drejtime, si përsa i 

përket përmbajtjes, ashtu edhe ndryshimi redaktorial. Konkretisht mendoj që të formulohet në 
këtë mënyrë:  

“Kur vendi i Presidentit të Republikës mbetet vakant për çfarëdo arsye, kompetencat e tij, 
me përjashtim të atyre të parashikuara në pikat 5,6,7,10 dhe 20 të nenit 27 të këtij ligji, i 
ushtron përkohësisht Kryetari i Kryesisë së Kuvendit Popullor.”  

Pikat 6,7 dhe 20 që mendoj të shtohen, janë mjaft të rëndësishme dhe për rrjedhojë duhet 
të mbeten kurdoherë të drejta të Presidentit.  

Tonin Alimëhilli - Kisha një vërejtje për radhitjen e pikave, sepse pikën 9 e kemi hequr, 
kështu që pika 10 duhet të dalë si pikë e nëntë. Po kështu duhet të shikohen edhe pikat e 
tjera.  

Arben Imami - Mendoj se propozimi i zotit Abdiu është shumë i vlefshëm, sepse Kryetari 
i Kuvendit Popullor nuk mund të barazohet me Presidentin, kështu që edhe gjatë kohës që 
për një arsye apo një tjetër Kryetari i Kuvendit Popullor mund të ushtrojë kompetencat e 
Presidentit, ato duhet të jenë shumë më të kufizuara. Kështu, me shumë të drejtë zoti Abdiu 
thotë që, Kryetari i Kuvendit nuk mund të shpërndajë Kuvendin, sepse këtë kompetencë e ka 
Presidenti. E mbështes plotësisht sugjerimin e tij.  

Faik Çinaj - Më duket se këtu ka një pasaktësi, se thuhet “përkohësisht” dhe nuk 
përcaktohet koha. Gjykoj se do të ishte e arsyeshme që të shtohet: “Zgjedhja e Presidentit, 
kur vendi mbetet vakant të bëhet në sesionin e parët e Kuvendit” ose të caktohet sa kohë do 
të mbetet vendi pa President.  

Petrika Minga - Mendoj se nenit 29 mund t’i japim një pamje me të plotë, meqenëse kemi 
të bëjmë me republikë parlamentare dhe jo me një republikë presidenciale, sepse në rastin e 
republikës presidenciale, kur vendi mbetet vakant pafundësisht, domethënë kur Presidenti jep 
dorëheqjen apo vdes, zëvendësohet nga zëvendëspresidenti.  

Në rastin tonë konkret ne duhet të parashikojmë edhe këto raste. Në qoftë se Presidenti 
jep dorëheqjen apo vdes, Kuvendi Popullor organizon zgjedhjet e reja të Presidentit brenda 
15 ditëve, sepse këtu flitet për një vend vakant në hapësirë kohe të pakufizuar.  

Rushen Golemi - Meqenëse në raste të caktuara Kryetari i Kuvendit Popullor merr 
detyrat e Presidentit, do t’u lutesha zotërinjve deputetë t’i kthehen edhe një herë nenit 17, ku 
të shtohen dy fjalë e të thuhet që Kuvendi Popullor zgjedh Kryesinë e vet, e cila përbëhet nga 
Kryetari e nga dy zëvendëskryetarë dhe domosdo duhet të zgjidhen me vota të fshehta.  

Albert Karriqi - Në qoftë se do të shtonim edhe pikën 6, çfarë do të bëhej në këtë mes? 
Le të marrim një fakt shumë të thjeshtë: sëmuret Presidenti. Atëherë kush do ta propozojë 



Kryetarin e Këshillit të Ministrave? Prandaj mendoj se dy pikat e formulimit në tekst janë 
tamam.  

Gëzim Luli - Më duket se në këtë nen janë nja dy shprehje që nuk kanë atë vlerë që 
duhet të kenë. Prandaj mendoj të formulohet kështu: “Kur Presidenti hiqet për arsye të 
parashikuara me ligj, kompetencat e tij, me përjashtim të atyre të parashikuara në pikat 5 dhe 
10 të nenit 27 të këtij ligji, i ushtron përkohësisht Kryetari i Kryesisë së Kuvendit Popullor deri 
në zgjedhjen e Presidentit të ri, që duhet të bëhet brenda 15 ditëve.”  

Kastriot Islami - Ka propozim tjetër, ju lutem? (S’ka). Atëherë hedhim në votë propozimet 
e bëra. Propozimi i deputetit Fehmi Abdiu (lexon propozimin).  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Ahmet Kamberi - Ka edhe një propozim nga deputeti Faik Çina, për paragraf shtesë.   
Kastriot Islami -  Dakord. Ka edhe një propozim për të shtuar një paragraf (lexon 

propozimin).  
Kush është pro? Kundër? Abstenim? Nuk miratohet meqënëse nuk merr mbi dy të tretat e 

votave.  
Kostandin Hoxha - Kishte edhe propozime të tjera, po meqë fitoi propozimi i deputetit 

Abdiu, sipas procedurës që kemi miratuar, të tjerat nuk mund të fitonin. Megjithatë, unë do të 
thosha që pse ta lëmë në qoftë se do të diskutohet ky problem, që të zgjidhet në sesionin e 
ardhshëm të Kuvendi Popullor. Mundet që Kuvendi (ia vlen shumë) të mblidhet vetëm për të 
zgjedhur Presidentin. Prandaj të zbatojmë atë procedurë që kemi zbatuar gjatë gjithë këtyre 
ditëve.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Një sqarim nga juristi Leon Kosta.  
Leon Kosta - Lidhur me formulimin që mund t’i bëhet këtij neni, mendoj se duhet të dalë 

si paragraf më vete ky përcaktim:   
“Zgjedhja e Presidentit të Republikës bëhet jo më vonë se 15 ditë nga dita kur vendi i 

Presidentit ka mbetur vakant.”   
Xhevahir Tahiraj - Më duket se po ngatërrohemi e po harrojmë çfarë kemi miratuar më 

përpara. Te neni 25 është përcaktuar afati i domosdoshëm për zgjedhjen e Presidentit brenda 
30 ditëve. S’ka pse t’u referohemi paragrafëve të tjerë.  

Panajot Barka - Nuk jam dakord me parafolësin, se ai afat është kur përfundon mandati i 
Presidentit, ndërsa këtu bëhet fjalë për rastin kur ai tërhiqet për arsye të ndryshme dhe vendi 
mbetet vakant. Mendoj se afati prej 15 ditësh është shumë pak, prandaj propozoj të bëhet 30 
ditë.  

Napolon Mërtiri - Kam mendimin së shtesa e propozuar nga shoku Faik Çina mund të 
vihet te neni 26, ku përcaktohet heqja, shkarkimi ose lirimi i Presidentit.   

Napolon Roshi - Kam vetëm një sugjerim. Meqenëse hedhim në votë propozimin e parë 
që bëhet, kam mendimin që të lihet në dorë të propozuesit të parë, për të gjykuar se ç’pjesë 
mendon të shtohet nga propozimet e tjera. Kjo mendoj se do të lehtësonte mjaft punën.  

Vangjel Stamo - Meqënëse doli problemi që sa ditë do të qëndrojë Kryetari i Kuvendit 
Popullor në funksionin e Presidentit, kur është vend vakant përkohësisht, kjo mendoj se mund 
të rregullohet po te neni 29, duke shtuar pas fjalës “përkohësisht” shprehjen “jo më shumë se 
30 ditë.” Kështu më duket se zgjidhet ky problem.   

Shane Korbeci - Mua më duket se po të vëmë afate, 15 ditë apo 30 ditë, vëmë ca 
korniza në vetvete, që do t’i shihja të arsyeshme për t’u përcaktuar me ligj. Ne mund të 
mblidhemi edhe për një javë, në qoftë se do të gjykohet. Prandaj mendoj ta lemë siç e 
miratuam. Ne këtu jemi. Ose edhe të tjerët që do të përfaqësojnë Kuvendin në të ardhmen, 
këtu do të jenë dhe do të gjejnë një zgjidhje që do të jetë edhe më racionale.  

Engjëll Beshaj - Ne e miratuam këtë nen dhe s’ka pse t’i kthehemi. Në qoftë se vendi i 
Presidentit ngelet vakant, për arsye se sëmuret dhe rri ta zëmë tre muaj në spital ose vdes, 
ne kemi kriteret e tjera se kush e mbledh Kuvendin. Atë mund ta mbledhim edhe brenda 
javës me propozimin e deputetëve, të Kryesisë së Kuvendit Popullor ose të Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave. Pra, ky problem është i zgjidhur në nenet e mëparshme që miratuam. 
Kështu që s’ka pse të zgjatemi dhe të humbasim kohë.  

Leontiev Çuçi - Kam parasysh që Presidenti mund të mungojë për disa arsye, qoftë 
arsye shërbimi, sëmundjeje etj. Mendoj se këto dispozita që po miratojmë, kanë karakter të 
përkohshëm, në kuptimin që mbi to do të punohet për të hartuar Kushtetutën e re. Prandaj, 
meqë e votuam, ta lëmë siç është dhe Komisioni Kushtetues le ta saktësojë përfundimisht.  



Gafur Shameti - Më duket se kjo çështje po keqkuptohet. Nuk është fjala këtu se 
Presidenti iku me shërbim. Vend vakant është kur e ke liruar, e ke hequr nga ai funksion ose 
ka vdekur. Sepse kur ikën me shërbim apo është sëmurë, ai është prapë President. Prandaj 
detyrimisht mendoj se duhet lënë një afat për këtë punë.  

Albert Karriqi - Mendoj ta lëmë kështu siç është. Edhe ato pika që propozoi të futen në 
këtë nen deputeti Fehmi Abdiu, më duken se janë të tepërta.  

Halil Hasko - Edhe unë reflektoj në këtë çështje. Përderisa themi që pushtetet janë të 
ndara, unë mendoj se është logjike që Kryetari i Kryesisë së Kuvendit Popullor të 
zëvendësojë kompetencat e Presidentit. Dhe përsëri këtë ta propozon Kuvendi Popullor, pra 
nuk ka ndonjë pushtet ekzekutiv personal. Mendoj se kjo është normale dhe i jep gjerësi 
funksionimit të Kuvendit e veprimtarisë së shtetit. Prandaj le ta lëmë ashtu siç ishte.  

Ahmet Kamberi - Mendoj se nuk është një çështje jo pak serioze ajo e zëvendësimit të 
Presidentit të Republikës. Këtu propozohet që përkohësisht të zëvendësohet nga Kryetari i 
Kryesisë së Kuvendit Popullor, kur vendi të mbetet vakant. Dhe më duket se vendet vakante 
janë përcaktuar në nenet e mëparshme. Këtu nuk është fjala për rastet kur Presidenti është 
me leje ose është i sëmurë, por kur ai nuk është më për ta ushtruar funksionin e tij. Atëherë 
në këtë rast nuk mund t’i lëmë fuqi të përhershme Kryetarit të Kryesisë së Kuvendit Popullor 
për të ushtruar funksionet e Presidentit. Prandaj është normale që kjo punë të bëhet për aq 
kohë sa është e domosdoshme, për aq kohë sa Kuvendi të mblidhet për ta zgjedhur 
Presidentin. Unë e quaj të drejtë propozimin e deputetit Çina dhe ne ose do ta lëmë që kjo të 
bëhet në sesionin e ardhshëm të rregullt të Kuvendit, ose të caktojmë një afat, 30 a 40 ditë, 
sa të duam, po nuk mund ta lëmë në dëshirën e Kryetarit të Kryesisë së Kuvendit Popullor 
për të vendosur se sa kohë do të jetë president.  

Neritan Ceka - Më duket se e kemi kalur një çikë shpejt nenin 26, ku tregohen rastet që 
vendi i Presidentit mbetet vakant, po nuk tregohet mënyra e veprimit. Prandaj aty mendoj se 
duhet të theksohet që në rastet kur vendi i Presidentit mbetet vakant para mbarimit të 
mandatit, Kryetari i Kryesisë së Kuvendit Popullor cakton jo më vonë se 15 ditë (30 ditë është 
shumë) mbledhjen e Kuvendit Popullor për zgjedhjen e Presidentit të ri dhe kështu zgjidhet 
kontradikta. Me këtë rast propozoj t’i kthehemi edhe një herë pikës së famshme 8, 
domethënë të korrigjojmë disa gabime, por mund ta lëmë edhe në fund.  

Bujar Kolaneci - Unë mendoj se kjo mund të rregullohet në nenin 29, duke parashikuar 
të dy variantet: edhe kur vendi mbetet vakant edhe në rastin e mungesave të përkohshme. 
Prandaj propozoj që ky nen të formulohet kështu:  

“Kur vendi i Presidentit të Republikës mbetet vakant ose në mungesë të tij për çfarëdo 
arsye, kompetencat e tij i ushtron përkohësisht Kryetari i Kryesisë së Kuvendit Popullor…”  

 Fehmi Abdiu - Neni 29, siç është ndërtuar dhe siç diskutojmë ne për ta plotësuar, tregon 
se kush është ai person që do të ushtrojë funksionet e Presidentit, kur vendi i tij ka mbetur 
vakant. Gjithashtu, përcaktohet se cilat funksione do t’i besohen atij dhe cilat nuk do t’i 
lejohen. Për rrjedhojë, shqetësimi që ngrenë shokët për zgjidhjen e faktit se kur e si duhet të 
mblidhet Kuvendi dhe si duhet të zëvendësohet Presidenti, kur vendi i të mbetet vakant, 
duhej të ishte rregulluar, ashtu siç tha dhe deputeti Ceka, në dispozitën e mëparshme që bën 
fjalë për këtë problem. Prandaj në fund të nenit 26 mund të jetë e udhës, me një mendim 
tonin unanim, të vëmë në formën e një paragrafi atë ide që hodhën shokët dhe që e propozoi 
një nga deputetët dhe që e miratuan edhe deputetët e tjerë. Domethënë neni 26 të zgjidhë 
rastet kur vendi mbetet vakant dhe mënyrën e zëvendësimit të Presidentit, kur vendi i tij 
mbetet vakant. Kurse neni 29 të mbetet ashtu siç e votuam dhe kështu nuk ka asnjë lloj 
kontradikte midis tyre.  

Shane Korbeci - Unë jam dakord me propozimin e zotit Neritat Ceka që në nenin 26 të 
shtohet që Kryetari i Kuvendit Popullor, jo me vonë se 15 ditë, cakton mbledhjen e Kuvendit 
për zgjedhjen e Presidenti të ri.  

Faik Çina - Jam dakord me deputetin Ceka dhe me deputetët e tjerë që në nenin 26 të 
shtohet edhe ky paragraf dhe të mbyllet ky problem.  

Sali Berisha - Mendoj se aty duhet shtuar shprehja “përveç rasteve kur Kuvendi është i 
shpërndarë”, se mund të koincidojë të dyja në të njëjtën kohë, domethënë Kuvendi mund të 
jetë i shpërndarë, kur lind nevoja e zëvendësimit të Presidentit. Kjo klauzolë mendoj se është 
e domosdoshme të shtohet pas fjalës “15 ditë.”  

Gëzim Luli - Në propozimin që bëra unë, më duket se i kam dhënë një farë zgjidhjeje 
këtij problemi. Ju lutem, lexojeni që ta dëgjojmë edhe një herë, sepse më duket e parashikon 
edhe zgjidhjen e kësaj kontradikte.  

Kastriot Islami -  (Pasi lexon propozimin) Ç’mendim kanë juristët?  



Kostandin Hoxha - Shoku Kryetar, kam vërejtje për Kryesinë, kemi 40 minuta që 
diskutojmë për një nen të miratuar. Nuk më duket e drejtë dhe kërkoj të zbatohet me 
rigorozitet procedura.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Që të mos keqkuptohemi, këtu u bë një propozim për shtesë neni. Doli 

që propozimi i bërë nga deputeti Faik Çina qenka me interes. Tani ju thoni të zbatojmë 
rregulloren dhe të kthehemi prapë nesër te ky nen e për këtë e ka fajin Kryesia. Më  mirë të 
humbasim 5 minuta tani, sesa t’i kthehemi nesër.  

Arben Imami - Kam përshtypjen që nga ana parimore të gjithë deputetët janë në një 
mendim që Kuvendi Popullor mblidhet 15 ditë pas mbetjes vakant të vendit të Presidentit. 
Këtë ta votojmë parimisht; sekretaria juridike ta hartojë në mënyrë të saktë dhe kur të bëhet 
miratimi tërësor i këtij ligji, të jetë në formën e duhur.  

Kastriot Islami -  Kush është pro për të bërë shtesën? Kundër? Abstenim?  
Me mbi dy të tretat e votave mbetet shtesa që propozoi deputeti Faik Çina dhe juristët le 

t’i gjejnë pozicionin në nenin 29 apo 25. Tani është edhe propozimi i deputetit Sali Berisha. 
Kush është dakord që t’i rikthehemi pikës 8?  

Kush është pro njëherë që të shtohet? Kundër? Abstenim?  
Kush është pro që të shtohet ashtu siç është shkruar? Kundër? Abstenim?  
Mbetet pika 8 ashtu siç është e formuluar.  
Neni 30.  
Spikeri - Neni 30. “Presidenti i Republikës nuk përgjigjet për aktet e kryera gjatë ushtrimit 

të funksioneve të tij, me përjashtim të rasteve të tradhtisë ndaj atdheut ose shkeljes së 
Kushtetutës.”  

Në raste të tilla çështja e përgjegjësisë mund të shtrohet në Kuvendin Popullor me 
kërkesën e jo me pak se një të katërtës së deputetëve. Vendimi përkatës merret me një 
shumicë prej dy të tretash të deputetëve.”  

Kastriot Islami -  Ka vërejtje, ju lutem?  
Xhorxhi Marku - Jam dakord me këtë nen, me një rregullim të tillë: “Presidenti i 

Republikës nuk përgjigjet për aktet e kryera gjatë ushtrimit të funksionit të tij...”, jo “të 
funksioneve të tij”, mbasi në nenin 25, paragrafi 4, miratuam që Presidenti të mos ketë 
funksione të tjera njëherazi. Pjesa tjetër të mbetet siç është.  

Falemnderit!  
Mëhill Kaca - Kam mendimin se paragrafi i parë i këtij neni është përsëritje e nenit 26, 

germa “a.” Prandaj mendoj që të shikohet.  
Gramoz Pashko - Unë desha të shtroj një problem. Ne themi që çështja e përgjegjësisë 

së Presidentit do t’i shtrohet Kuvendit me kërkesën e jo me pak se një të katërtës së 
deputetëve. Mirëpo kush do të përcaktojë konkretisht rastet që Presidenti ka kryer tradhti ndaj 
atdheut ose ka shkelur Kushtetutën? Mendimi im do të ishte që në paragrafin e dytë, meqë 
kemi parashikuar të ngremë një Gjykatë Kushtetuese ose Këshill Kushtetues dhe në qoftë se 
kjo do të jetë në Kushtetutë, duhet shtuar shprehja “edhe me kërkesën e këtij numri të 
anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese ose të Këshillit Kushtetues”, sepse janë ata që do të 
dedektojnë gabimin që ka bërë Presidenti dhe s’mund të lindë spontanisht nga Kuvendi.  

Foto Fuqi - Pa dashur të ndryshoj përmbajtjen e këtij neni, se më duket se është e saktë, 
do të mendoja që ai të formulohej si më poshtë:  

“Për aktet e kryera gjatë ushtrimit të funksionit Presidenti i Republikës përgjigjet vetëm 
për rastet e tradhtisë ndaj atdheut dhe të shkeljes së këtij ligji.  

Çështja e përgjegjësisë shtrohet në Kuvendin Popullor me kërkesën e mbi një të katërtës 
së deputetëve dhe vendimi përkatës merret me një shumicë prej mbi dy të tretash të të gjithë 
deputetëve.”  

Skënder Muço - Në paragrafin e dytë kam mendimin që fjala “mund” të hiqet dhe të 
thuhet “të shtrohet në Kuvendin Popullor.”  

Bujar Golemi - Më duket se ky nen nuk është shprehur drejt, prandaj mendoj që shprehja 
“aktet e kryera” të zëvendësohet me shprehjen “aktet e nxjerra.”  

Kastriot Islami -  Është fjala për veprimet, jo për aktet.  
Pëllumb Kapo - Unë jam dakord në përgjithësi me këtë nen, njëkohësisht edhe me 

sugjerimin e zotit Pashko. Do të shtoja vetëm diçka te marrja e vendimit: “Vendimi përkatës 
merret me votim të fshehtë me një shumicë prej dy të tretash të deputetëve.”  

Leontiev Çuçi - Sugjerimin e deputetit Pashko unë e quaj të drejtë. Megjithatë, në 
kuadrin e atij sugjerimi mendoj se duhet bërë një shtesë. Gjykata apo Këshilli Kushtetues do 
të përcaktojë saktësinë ose vlefshmërinë e vendimeve dhe të akteve që do të dalin nga 



Kuvendi ose nga Presidenti. Nga kjo pikëpamje, në këtë proces mund të dalin edhe akte që 
nuk përputhen, që mund të mos kenë bazë ligjore, kushtetuese. Do të quhet në një rast të tillë 
shkelje e Kushtetutës?  Kam parasysh, në praktikën e procedurës së Kuvendit Popullor 
probleme të tilla të papajtueshmërisë ndodhin përderisa ekziston dhe një organ i tillë: Gjykatë 
ose Këshill Kushtetues. Prandaj do të thosha se këtu do të ishte e nevojshme që pas fjalës 
“Kushtetutes” të shtohej fjala “me vetëdije” . 

Neritan Ceka - Tërheq vëmendjen edhe një herë, se më duket që nuk është kuptuar 
esenca e këtij neni, sidomos lidhur me korrigjimet në paragrafin e parë. Kur themi që 
Presidenti i Republikës nuk përgjigjet për aktet e kryera gjatë ushtrimit të funksionit të tij, kemi 
të bëjmë me esencën e funksionit të Presidentit, që është legjislativ dhe jo ekzekutiv. Kjo do 
të thotë që për aktet e kryera jashtë kompetencave të tij nuk është përgjegjës Presidenti, por 
ata që duhet të kundërfirmojnë aktet e nxjerra prej tij e kështu me radhë.  

Prandaj ky është një nen shumë i rëndësishëm dhe duhet pranuar kështu siç është.  
Halil Elezi - Kam mendimin që ky nen duhet të pësojë këtë riformulim:  
“Presidenti i Republikës mban përgjegjësi vetëm kur gjatë ushtrimit të funksioneve të tij 

tradhton atdheun dhe shkel Kushtetutën me vetëdije. Në këtë rast Kryesia e Kuvendit 
Popullor ose një e katërta e deputetëve e shtrojnë çështjen për gjykim në Kuvendin Popullor.”  

Roland Tafili - Te neni 24, për zgjedhjen e Presidentit, në votimin e dytë u tha që ai do të 
zgjidhet me shumicën absolute të votave. Ndërsa këtu thuhet se vendimi përkatës merret me 
një shumicë prej dy të tretash të votave. Unë jam i mendimit që përderisa në rastin e 
zgjedhjes së tij e kemi lënë “me shumicën absolute të votave” edhe vendimi përkatës në këtë 
nen të merret me shumicen absolute, me votim të fshehtë.  

Fehmi Abdiu - Unë mendoj se ky nen ka rëndësi të veçantë dhe trajton një problem, që 
në mënyrë të domosdoshme duhet të gjejë pasqyrim në Kushtetutë apo në këtë ligj. 
Presidenti i Republikës, siç e pranojnë të gjitha kushtetutat e botës, është një figurë e 
veçantë. Ai gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij legjislative duhet të ketë në mënyrë të 
domosdoshme të gjitha ato kompetenca që thamë, por edhe iniciativë për t’i kryer ato; të mos 
ketë asnjë ndrydhje nga frika se për çdo gjë mund të vihet para përgjegjësisë ligjore. Prandaj 
është parashikuar që të vihet para përgjegjësisë vetëm për rastet kur kryen atë që ne e 
quajmë krimin me të rëndë, tradhtinë ndaj atdheut ose kur shkel ligjin apo Kushtetutën, që 
mendohet të hartohet në të ardhmen. Këto dy kufizime me duket se janë të pranueshme dhe 
kuptohet që këtu është fjala për shkeljen e ligjeve në mënyrë të ndërgjegjshme dhe jo nga 
padijenia ose nga interpretimi i gabuar i një dispozite.  

Për paragrafin e dytë, në mënyrë të veçantë ka rëndësi një fakt tjetër: kush do të vërë në 
lëvizje këtë problem?  

Një e katërta e deputetëve me duket një numër i pranueshëm, domethënë çereku i 
Kuvendit vë në dyshim një fakt me rëndësi: që Presidenti ka kryer një nga fajet e rënda. Por 
ky numër deputetësh që e vë në dyshim, nuk e ngarkon automatikisht me faj atë dhe nuk e 
bën përgjegjës. 

Çështjen e përgjegjësisë do ta vendosë ai organ që ka ngarkuar Kuvendi me ligj për ta 
shqyrtuar Presidentin, që në rastin konkret, të paktën sipas parashikimit të Kushtetutës, është 
Gjykata e Lartë, që gjykon në shkallë të parë çështjet penale që kanë të bëjnë edhe me 
deputetët, edhe me ministrat, edhe me Presidentin.  

Mua më duket së këto probleme, nuk duhet të ngatërrohen me njëra-tjetrën, se dispozita, 
pavarësisht nga nevoja për ndonjë meremetim dhe redaktim gramatikor, në përmbajtje duhet 
të miratohet kështu siç është.  

Ismet Ferizaj - Unë jam i mendimit se nga përvoja e pakët juridike që kemi, shpeshherë 
po bëjmë kërkesa edhe në kundërshtim me ato mendime shumë të drejta që shprehëm. Mua 
me duket se neni është ndërtuar shumë mirë dhe nuk kemi të drejtë t’ia heqim ato funksione 
Presidentit që mund t’i ketë në të ardhmen. Këtu nuk diskutojmë për funksione partiake, por 
për funksione të tjera që mund të ketë Presidenti, për shembull, si Kryetari i Këshillit të 
Mbrojtjes, si Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura.  

E dyta, jam i mendimit që ne nuk e kemi të saktësuar kërkesën që bën zoti Pashko se do 
të ketë apo jo kompetencë Këshilli Kushtetues t’i bëjë kërkesë Kuvendit Popullor për 
shkarkimin e Presidentit apo për të marrë në analize pikërisht këto akte, kur ai i shkel. 
Prandaj mendoj se neni 30 është shumë i saktë dhe duhet ta hedhim në votë.  

Ali Spahia - Neni 30 është formuluar drejt. Nuk duhet të lëvizet asnjë fjalë, sepse e prish 
përmbajtjen e tij, vetëm në rreshtin e fundit mendoj të shtohet shprehja “me votim të fshehtë” .  



Naim Karriqi - Meqenëse edhe zgjedhja e Presidentit bëhet me 50% plus një, 
domethënë me shumicë absolute, propozoj që edhe në këtë nen të mbetet shumica absolute 
për marrjen e vendimit përkatës.  

Gafur Shameti - Jam shumë dakord me përmbajtjen e nenit, vetëm kam dy vërejtje të 
vogla: Nuk jam dakord me shprehjen “jo më pak se një të katërtës së deputetëve” për arsye 
se në nenin 24 thuhet që kandidati për President i propozohet Kuvendit Popullor nga një grup 
prej jo më pak se 30 deputetësh. Prandaj po ky grup ka të drejtë ta paraqesë kërkesën edhe 
në këtë nen.  

E dyta, jam dakord me një koleg parafolës, që propozoi që vendimi përkatës të merret me 
votim të fshehtë.  

Shane Korbeci - Jam dakord me propozimin e zotit Spahia dhe sugjeroj të hidhet në 
votë.  

Argjir Panariti - Kolegë të nderuar, mendoni një situatë të tillë sikur 165 deputetë të 
votojnë për heqjen e Presidentit dhe 85 të kërkojnë ta mbajnë. Mendoj se duhet të kemi pak 
me tepër respekt për Kuvendin. Propozoj që vendimi të merret me gjysmën plus një. Në qoftë 
se Presidenti nuk arrin të sigurojë ‘’as gjysmën plus një për të ruajtur mandatin e tij, mendoj 
se s’ka pse të zgjidhet. Të kalohet në përmasa të tilla: 166 me 85 dhe ta kemi prapë 
President, është një ekzagjerim tepër i madh.  

Stavri Kallço - Unë mendoj se në tërësi neni 30 është formuluar mirë, por mendoj që të 
mos e lëmë mënjanë propozimin e deputetit Pashko, për shkak se Këshilli Kushtetues, që 
mendojmë të krijojmë, është ai që do të vendosë e do të cilësojë nëse aktet që ka nxjerrë 
Presidenti apo funksionet e tij janë apo jo në pajtim me Kushtetutën. Propozoj që fjalia e 
fundit të shprehet kështu: “Kuvendi Popullor, pasi merr mendimin e Këshillit Kushtetues, 
vendos me një shumicë votash prej dy të tretave të deputetëve.”  

Me një fjalë, para se të vendosë Kuvendi Popullor, duhet të marrë edhe mendimin e 
Këshillit apo të Gjykatës Kushtetuese që mendojmë të krijojmë .  

Një deputet - Në radhë të parë unë kam një vërejtje për ju si Kryetar i seancës. Duhet të 
jeni pak me konciz në propozimet që bëjnë deputetët.  

Kastriot Islami -  Konciz duhet të jeni ju, ju lutem, në formulimet që propozoni. Këtë 
vërejtje nuk e pranoj.  

Po ai deputet - Duhet ta pranoni sepse mjaft nga deputetët që po bëjnë propozime, nuk 
po japin ndonjë formulim të ri. Unë kam mendimin që ky formulim, siç thanë shumica e 
deputetëve, të hidhet në votë bashkë me propozimin e shokut Pashko, që në një të katërtën e 
deputetëve të jenë edhe anëtarët e Këshillit Kushtetues.  

Ismail Lleshi - Unë mendoj që paragrafi i parë të mbetet siç është dhe të na falet të 
gjithëve mungesa e kulturës së nevojshme juridike, në qoftë se bëjmë shumë ndërhyrje të 
kësaj natyre. Duhet të kuptohet thelbi i këtij paragrafi. Është fjala për rastet kur Presidenti do 
të përgjigjet në ushtrimin e funksioneve të tij. Këtu jepen dy momente, për të cilat ai duhet të 
përgjigjet.  

Paragrafi i dytë ka një moment tjetër thelbesor: kush ka të drejtë të marrë inicimin e 
vënies para përgjegjësisë Presidentin. Dhe në këtë rast për mendimin tim është përsëri e 
drejtë që këtë inicim do ta marrë një numër i caktuar deputetësh dhe do ta gjykojnë vetëm 
deputetët. Se sa nga deputetët në numërin prej një të katërtës kanë të drejtën për ta shtruar 
çështjen, ky është një problem i hapur, që nuk mund të përcaktohet në këtë dipozitë.  Do të 
bashkohesha vetëm me sugjerimin e fundit, që vendimi përkatës të merret me një shumicë 
prej dy të tretash të deputetëve, me votim të fshehtë.  

Banush Xhabrahimi - Jam dakord me formulimin e nenit siç është dhe me propozimin që 
bëhet për të shtuar shprehjen “me votim të fshehtë”, por kam edhe një propozim tjetër: E 
drejta e çdo deputeti për të folur, zoti Kryetar, është e drejtë ekskluzive e tij, por edhe mbi 
këtë të drejtë ka një vullnet tjetër. Nëse tërë salla është e predispozuar që iks nen të hidhet 
në votë, nuk mund t’i kundërvihet mendimi i një deputeti. Edhe  ne këtu kemi ca parime. 
Mendoj se këtë problem duhet ta zgjidhni ju.  

Kastriot Islami -  Dakord, po s’e mora vesh pse u ngritët ju të flisni, kur e gjithë salla 
është për ta hedhur në votë.  

Banush Xhabrahimi - U ngrita pikërisht për këtë, që herë tjetër të mos ndodhë kështu.  
Arben Demeti - Lidhur me nenin që po diskutojmë, unë do të pajtohem me atë propozim 

që do të vendosë shumica dhe jam dakord që të hidhet në votë, por mendoj të bëhet ose 
shtesë e këtij neni ose një nen i ri, që të lidhet po me faktin e lirimit të Presidentit, në 
përputhje me nenin 26 që kemi miratuar, kur gjendja shëndetësore nuk e lejon atë të kryejë 
detyrën e tij. Propozimi im është ky: “Në rast se gjendja shëndetësore e Presidentit nuk e 



lejon të përmbushë detyrën, çështja e lirimit të tij shtrohet në Kuvendin Popullor me këkesën 
e jo me pak se një të katërtës së deputetëve. Vendimi përkatës merret me një shumicë prej 
dy të tretash të deputetëve, me votim të fshehtë.”  

Ndërkohë unë personalisht jam për shumicën absolute. I kam të dy variantet. Me atë që 
do të miratojë Kuvendi, jam dakord.  

Xhevahir Tahiraj - Mendimi i deputetit Lleshi përfaqëson mendimin e shumicës në sallë. 
Ftoj të hidhet në votë.  

Fadil Daci - Unë mendoj se propozimi që bëri shoku Ismail Lleshi është i saktë e i plotë, 
prandaj propozoj ta miratojmë ashtu siç e shprehu ai.  

Agustin Shqalësi - Jam parlamentari më i ri dhe mbase më falet po të them ndonjë gjë 
gabim, por më duket se këtu asnjë nuk po jep mendim të ri, vetëm po mbështesim 
propozimet. Mbështetja nuk është mendim i ri. Ajo mund të shprehet edhe me votë. Në këtë 
situatë, kur të gjithë flasim për paqe, për siguri, për çështje shumë esenciale, nuk e di pse 
merremi me këto gjëra. Apo mos ndoshta disa kanë dëshirën vetëm për të folur?  

Shane Korbeci - Në qoftë se salla ra të dakord, unë propzoj të hidhet në votë i pari 
propozimi i deputetit Spahia.  

Xhemal Dauti - Unë protestoj, sepse Shane Korbeci për këtë pikë ka folur pesë herë, kur 
ne kemi vendosur të flitet vetëm një herë. Ju lutem, mos ia jepni fjalën më shumë se një herë!  

Stavri Frashëri - Unë mendoj që neni të mbetet siç është, me përjashtim që vendimi të 
merret me shumicën absolute të votave, dhe propozoj ta hedhim në votë.  

Kastriot Islami -  Ka më propozim tjetër? Nuk ka.  
Atëherë hedhim në votë propozimet e bëra.   
Propozimi i deputetit Foto Fuqi. E tërheq. 
 Propozimi i deputetit Xhorxhi Marku. E tërheq.  
Propozimi i deputetit Gramoz Pashko.  
“Presidenti i Republikës nuk përgjigjet për aktet e kryera gjatë ushtrimit të funksioneve të 

tij, me përjashtim të rasteve të tradhtisë ndaj atdheut ose të shkeljes së Kushtetutës.  
Në raste të tilla çështja e përgjegjësisë mund të shtrohet në Kuvendin Popullor me 

kërkesën e jo më pak se një të katërtës së deputetëve dhe një numri anëtarësh të Gjykatës 
Kushtetuese ose të Këshillit Kushtetues, të cilët ia paraqesin Parlamentit. Vendimi përkatës 
merret me një shumicë prej dy të tretash të deputetëve, me votim të fshehtë.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqënëse nuk merr mbi dy të tretat e votave.  
Propozimi i deputetit Leontiev Çuçi. (E tërheq).  
Propozimi i deputetit Pëllumb Kapo. (E tërheq).  
Propozimi i deputetit Roland Tafili:  
“Vendimi përkatës merret me votim të fshehtë, me shumicën absolute të deputetëve.”   
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Nuk miratohet, meqenëse nuk merr mbi dy të tretat e votave.  
Propozimi i deputetit Ali Spahia: shtohet vetëm shprehja “me votim të fshehtë.”  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet me mbi dy të tretat e votave.  
Punimet rifillojnë në orën 12.00  

 
* * * 

Kastriot Islami -  Rifillojnë punimet.  
Daniel Karanxha - Zoti Kryetar,  
Doja të bëja një sugjerim të vogël, lidhur me nenin që sapo miratuam.Vendimi më duket i 

pabalancuar, sepse më përpara këtu morët një vendim të formuluar shumë qartë: “Kuvendi 
emëron dhe shkarkon Presidentin e Republikës.” Për ta emëruar Presidentin e Republikës, 
këtij Kuvendi i mjaftojnë 126 vota, ndërsa për ta shkarkuar nuk i mjaftojnë as 165 vota. 
Drejtësia është e pabalancuar. Mundësisht, vetëm mbi këtë pikë them që të reflektojmë edhe 
një herë. Ky Kuvend, ashtu sikurse ka mundësinë për ta zgjedhur Presidentin me 126 vota, të 
ketë mundësinë që po me 126 vota edhe ta shkarkojë.  

Azem Hajdari - Do të lutesha ty personalisht, zoti Kryetar t’u bësh thirrje edhe kryesive të 
grupeve parlamentare (kam parasysh edhe Frontin) që të tërhiqen dhe të reflektojnë për këto 
dispozita të miratuara në parim, sepse megjithë punën e mirë që po bëjmë, shpeshherë po 
humbim edhe kohën. Vërejtjet që kemi si grupe t’i vendosim te disa persona të caktuar, me 
qëllim që të kursejmë kohën. Unë i vlerësoj mendimet e shokëve. Ato shpeshherë janë 
racionale, por, të them të drejtën, kemi mundësinë të reflektojmë në grupe për një orë apo për 



dy orë, të caktohen njerëzit që do të flasin në emër të grupeve, pa i kufizuar kujt të drejtën për 
të diskutuar, dhe kjo besoj se do t’i shërbejë punës, do ta përshpejtojë atë dhe mendimet do 
të jenë më racionale. Ju lutem, hidheni mendimin tim në votë!  

Kastriot Islami -  Jam dakord me propozimin tuaj. Atëherë, kryesitë le të bëjnë një punë 
sa më të mirë me anëtarët e tyre, për ta bërë mbledhjen sa më racionale dhe për të arritur në 
vendime sa më shpejt. Sugjerimi më duket shumë i drejtë. Natyrisht, pa i hequr asnjërit 
mundësinë të thojë mendimin e vet. Përsa i përket propozimit të zotit Daniel Karanxha, ne e 
hodhëm në votim edhe propozimin e tij bashkë me justifikimin që bëri, kështu që nuk do t’i 
rikthehemi më nenit 30.  

Neni 31.  
Spikeri - Neni 31. “Për drejtimin, organizimin dhe mobilizimin e të gjitha forcave dhe 

burimeve të vendit për mbrojtjen e atdheut krijohet Këshilli i Mbrojtjes.  
Presidenti i Republikës së Shqipërisë është Komandant i Përgjithshëm i Forcave të 

Armatosura dhe Kryetar i Këshillit të Mbrojtjes.  
Përbërja e Këshillit të Mbrojtjes caktohet nga Kuvendi Popullor me propozimin e Kryetarit 

të Këshillit të Mbrojtjes.”  
Kastriot Islami -  Ka vërejtje?  
Genc Ruli - Në lidhje me këtë nen, duke pasur parasysh edhe faktin si është inkorporuar 

ai në këtë pjesë, kisha vetem një vërejtje redaktoriale. Meqenëse këtu jemi te grupi i neneve 
për Presidentin, do të ishte mirë që ky nen të fillonte me paragrafin e dytë. Si paragraf vijues 
duhej të ishte paragrafi i parë, i redaktuar në këtë mënyrë: “Këshilli i Mbrojtjes krijohet për 
drejtimin, organizimin dhe mobilizimin e të gjitha forcave dhe burimeve të vendit për mbrojtjen 
e atdheut” . Në vazhdim të jetë paragrafi i fundit .  

Xhemal Dauti - Mendoj që në paragrafin e parë të bëhet ky ndryshim: “Për mobilizimin, 
organizimin dhe drejtimin e të gjitha forcave njerëzore dhe të burimeve teknike e materiale 
për mbrojtjen e atdheut krijohet Këshilli i Mbrojtjes” pjesa tjetër të ngelet siç është.  

Ali Lamaj - Jam dakord me nenin 31. Ai edhe një herë tregon pushtetin civil të plotë e të 
gjithfuqishëm mbi komandat ushtarake. Gjithashtu, jam dakord me ndërhyrjen që bëri 
deputeti Genc Ruli, me një ndryshim: duke qënë se arti ushtarak apo doktrinat ushtarake janë 
atribut dhe përpunohen nga udhëheqjet më të larta të vendit, do të kisha mendimin që 
Presidenti i Republikës të kishte njohuri ushtarake. Të kuptohemi, s’e kam fjalën që të ketë 
një kulturë të mirëfilltë ushtarake, por krahas gjithë këtij kompletimi që ka, të ketë dhe këtë 
pjesë.   

Tonin Alimëhilli - Unë kam vërejtje për paragrafin e tretë, ku thuhet që përbërja e 
Këshillit të Mbrojtjes caktohet nga Kuvendi Popullor. Me termin “përbërje” mund të kuptohet 
edhe raporti, mosha, seksi etj. Prandaj mendoj se duhet formuluar më mirë. Propozimi im 
është të formulohet kështu: “Këshilli i Mbrojtjes zgjidhet nga Kuvendi Popullor. Propozimin e 
bën Kryetari i Këshillit të Mbrojtjes.”  

Bashkim Kopliku - Këtu mendoj se ka disa probleme. Në radhë të parë Këshillin e 
Mbrojtjes e kemi akoma të papërcaktuar në këtë dokument. E dyta, ne nuk jemi një shtet 
militarist. Forcat e Armatosura janë pjesë e ekzekutivit e jo një fare pushteti i katërt. Prandaj 
ato duhet të varen nga Kryeministri dhe jo nga Kryetari i Shtetit. Kjo varësi bën të mundur që 
edhe Parlamenti të ketë të drejtën t’i kontrollojë këto Forca të Armatosura.  

Në rast paqeje, normalisht si çdo ministri tjetër, kemi Ministrinë e Mbrojtjes dhe në raste 
të jashtëzakonshme kemi Kryeministrin, të cilin e kontrollojmë. Do t’ju tregoj një histori: në 
Republikën e Vajmarit hipja e Hitlerit në fuqi u bë e mundur ngaqë presidenti i atëhershëm i 
asaj republike, përveç të tjerave, ishte dhe komandant i forcave të armatosura. Dhe 
Republika Gjermane, duke u djegur nga Hitleri, e ka kështu siç ju them unë. Ju ftoj të gjykoni 
në këtë drejtim me paanësi. Propozimi im është që ky nen të mos jetë fare sot për sot.  

Falemnderit!  
Kiço Mustaqi - Unë mendoj që ky nen i përcakton drejt çështjet e drejtimit, të mobilizimit 

dhe të krijimit të Këshillit të Mbrojtjes, të këtij organi, për t’i drejtuar Forcat e Armatosura në 
çdo rast. Pastaj korrigjime të tjera mund t’i bëhen kur të miratohet Kushtetuta. Unë jam 
dakord me korrigjimet redaktoriale që duhet t’i bëhen nenit 31, siç propozoi deputeti Genc 
Ruli.  

Azem Hajdari - Unë mendoj që në nenin 31 të vendoset që Këshilli i Mbrojtjes zgjidhet 
nga Parlamenti. Ndërsa lidhur me çështjen që Presidenti të jetë edhe Kryetar i Këshillit të 
Mbrojtjes, unë them që të jetë Komandant i Forcave të Armatosura dhe anëtar i Këshillit të 
Mbrojtjes.  



Gafur Shameti - Kam mendimin që ky nen kap dy objekte. Ai duhet të kapë vetëm 
objektin për të cilin diskutojmë, atë të Presidentit. Do të kisha mendimin që do të ishte i 
nevojshëm të mbetej ky paragraf: “Presidenti i Republikës së Shqipërisë është Komandant i 
Forcave të Armatosura dhe Kryetar i Këshillit të Mbrojtjes.” Vetëm kaq. Ndërsa pjesa tjetër 
mund të futet diku gjetkë.  

Baki Shehu - Kam mendimin se ky nen është i saktë. Në paragrafin e parë flitet për një 
drejtim kolegjial, që aktualisht është Këshilli i Mbrojtjes.  

Një shok parafolës tha që Komandanti i Përgjithshëm duhet të jetë anëtar i Këshillit të 
Mbrojtjes, pra, pjesëtar i këtij Këshilli. Unë mendoj që edhe paragrafi i dytë është i saktë. Ne 
Këshillin e Mbrojtjes aktualisht e kemi. Është tjetër gjë që do të zgjedhim të riun. Mendoj se ai 
duhet të jetë patjetër në dorë të Presidentit. Edhe përvoja botërore tregon që Presidenti është 
Kryetar i Këshillit të Mbrojtjes. Me sa dimë, vetëm në dy vende Presidenti nuk është Kryetar i 
Këshillit të Mbrojtjes, në Kili dhe në Nikaragua. Jam i mendimit që neni të qëndrojë siç është.  

Ilir Dushi - Gjykoj se përcaktimi që është dhënë në nenin 31 është shumë i saktë dhe me 
redaktimin e zotit Ruli, që duhet ta pranojmë, ky nen të mbetet siç është.  

Sqaroj se nuk ka pse të kemi frikë nga kompetencat, të cilat mund të duken të mëdha, që 
mund të marrë Presidenti si Kryetar i Këshillit të Mbrojtjes. Ne jemi republikë parlamentare, 
pra kompetencat, të drejtat dhe detyrat e këtij Këshilli i caktojmë ne. Dhe, po të shkojmë me 
frikë në zemër, atëherë duhet të kemi frikë edhe nga komandant reparti apo divizioni se mund 
të na bëjë grusht shteti. Duhet të kemi më shumë besim të fuqia jonë ligjore. Propozoj që neni 
të mbetet siç është, me redaktimet që janë të domosdoshme për t’u bërë.  

Osman Murati - Presidenti është figura dhe personaliteti kryesor që siguron unitetin e 
popullit. Si i tillë është kjo pikë referimi në rastin konkret që do ta përfaqësojë tej 
kompetencave që ka Qeveria, për të drejtuar veprimtarinë e Ministrisë së Mbrojtjes ose të 
Ministrisë së Brendshme. Prandaj jam dakord që ky problem të mbetet siç është parashikuar 
në nenin 31, me redaktimet plotësuese që u propozuan.  

Kastriot Islami -  Ka ndonjë propozim të ri, ju lutem?  
Bardhyl Baltëza - Jam i mendimit që kompetenca e Presidentit, për të qenë Kryetar i 

Këshillit të Mbrojtjes, të mos jetë dhe mendoj se është plotësisht e motivuar. Në nenin e parë 
kemi thënë se Republika e Shqipërisë është shtet parlamentar dhe, duke qenë i tillë, 
Presidenti ka vetëm funksione legjislative. Duke I dhënë këtij funksione ekzekutive si Kryetar i 
Këshillit të Mbrojtjes, ne shkelim nenin e parë të këtij grup ligjesh që kemi projektuar bashkë. 
E dyta, duke i dhënë Presidentit fuqi të tilla, e bëjmë të papërgjegjshëm për vendimet në 
nenin 30, ku kemi thënë se Presidenti i Republikës nuk përgjigjet për aktet e kryera gjatë 
ushtrimit të funksioneve të tij. Ne do të urojmë që gjithe jetën të kemi President të mençur, të 
mirë e të urtë, por të mos përjashtojmë rastet e ekseseve. Kushtetutat nuk bëhen duke 
menduar vetëm gjërat e mira, por për të parandaluar edhe të këqijat. Dhe një president i 
plotfuqishëm në këtë drejtim i përjashton të gjitha ato që kemi thënë më parë. Unë mendoj se 
duhet t’i përmbahemi vendimit tonë për të qenë një republikë parlamentare.  

Falemnderit!  
Skënder Dika - Në vijim të arsyetimeve të kolegëve parafolës, në veçanti të zotit Kiço 

Mustaqi, do t’u jepsha kolegëve dy argumente, me të cilat do të mbroj fuqishëm tekstin që 
kemi përpara.  

Ne jemi vetë ata që propozojmë për ngritjen e shumë komisioneve të ndryshme dhe nuk 
e gjej me vend ta quajmë të tepërt një komision që ka të bëjë me mbrojtjen e Atdheut. Pra, 
paragrafin e parë e mbroj me këtë argument.  

Pati një arsyetim nga një koleg parafolës, që ushtria të mbetet vetëm në varësi të Këshillit 
të Ministrave dhe jo të Presidentit. Unë do të isha për një rrugë të mesme për të qenë në 
varësi të Këshillit të Mbrojtjes. Kjo për arsye se në momente të ndryshme historike Qeveria 
mund të bëjë pjesë vetëm në një parti dhe ne ishim vetë ata që kërkuam depolitizimin e 
ushtrisë. Kurse po ta lëmë në varësi të Këshillit të Mbrojtjes, këtë e mendojmë pluralist  dhe 
do të jemi larg këtij shqetësimi.  

Për këto dy arsye u lutem kolegëve të miratojmë tekstin pa humbur kohë.  
Arben Imami - Me përmbajtjen e këtij neni jam plotësisht dakord, nuk kam asnjë vërejtje, 

asnjë sugjerim. Por për vendin që mund të zënë këta tre paragrafë, do të thosha që paragrafi 
i parë të kaloje te neni 41 i dispozitave të fundit, ndërsa paragnafi i tretë, që bën fjalë për një 
nga kompetencat e Kuvendit Popullor, të kalojë te neni 15, që flet për kompetencat e 
Kuvendit, dhe këtu të mbetet vetëm kaq: “Presidenti i Republikës së Shqipërisë është 
Komandant i Përgjithshëm i Forcave të armatosura dhe Kryetar i Këshillit të Mbrojtjes.”  

Falemnderit, zoti Kryetar!  



Halil Hyseni - Në nenin 31 mendoj se parashikohet drejt që Presidenti është njëkohësisht 
edhe Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura, edhe Kryetar i Këshillit të Mbrojtjes.  

Përsa i përket përbërjes së Këshillit të Mbrojtjes, mendoj se në këtë projekt që është 
paraqitur është bërë një hap i rëndësishëm përpara në krahasim me Kushtetutën e parë, ku 
anëtarët e Këshillit të Mbrojtes i zgjidhte Presidiumi i Kuvendit Popullor, ndërsa këtu 
parashikohet të zgjidhen nga Kuvendi Popullor.  

Ky qëndrim, që mbahet në këtë projekt, tregon se jo të gjitha kompetencat që kishte 
Presidiumi i Kuvendit Popullor më përpara i kanë kaluar tani Presidentit.  

Mendoj që në këtë dispozitë të parashikohet një paragraf i veçantë, ku të thuhet që 
“veprimataria e Këshillit të Mbrojtjes rregullohet me ligj të veçantë.” Kjo do të bëjë që vetë 
Kuvendi Popullor, me anë të këtij ligji, të përcaktojë në mënyrë të qartë kompetencat e 
Këshillit të Mbrojtjes, sepse kompetenca në këtë fushë kanë edhe organet e tjera, siç është 
vetë Kuvendi Popullor, Presidenti, Qeveria, ministritë.  

Jam plotësisht dakord me ato rregullime redaktoriale që u thanë, por propozoj të shtohet 
edhe paragrafi që parashtrova.  

Falemnderit!  
Sadedin Balla - Nuk mendoj se ka të drejtë deputeti Shameti kur thotë që duhet hequr 

paragrafi i pare. Ne themi se po hartojmë një paketë ligjesh. (Ndërprerje incizimi, fundi i 
shiritit)... dhe kemi dhënë për këtë çështje dy kompetenca:  

Shpall, kur është e pamundur të mblidhet Kuvendi Popullor, mobilizimin e pjesshëm dhe 
të përgjithshëm, gjendjen e jashtëzakonshme; gjithashtu, shpall, kur është e pamundur të 
mblidhet Kuvendi Popullor, gjendjen e luftës, në rast agresioni të armatosur kundër 
Republikës së Shqipërisë. Pra, efektivisht, që kur kemi miratuar kompetencat e tij që të jetë 
Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Shqipërisë, mendoj se nuk ka vend për 
të diskutuar për këtë çështje.  

Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Shkëlqim Cani.  
Shkëlqim Cani - Do të më falni, por unë me ndërgjegje po marr një qortim nga ju. Besoj, 

shpreh mendimin e shumicës që të pranojmë formulimin e deputetit Genc Ruli dhe ta hedhim 
në votë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Franko Kroqi.  
Franko Kroqi - Unë mendoj që ky si nen qëndron, po të bëhet një ndryshim paragrafësh 

dhe gjithë neni të lexohet kështu: Paragrafi 1: “Presidenti i Republikës së Shqipërisë është 
Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura dhe Kryetar i Këshillit të Mbrojtjes.” 
Paragrafi i dytë: “Përbërja e Këshillit të Mbrojtjes caktohet nga Kuvendi Popullor me propozim 
të Kryetarit të Këshillit të Mbrojtjes.” Paragrafi i tretë:"Për drejtimin, organizimin dhe 
mobilizimin e të gjitha forcave dhe të burimeve të vendit për mbrojtjen e Atdheut krijohet 
Këshilli i Mbrojtjes.” Pra, të vëmë të parin paragrafin për Presidentin, se për atë po flasim. 
Komplet neni qëndron.  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim.  
Franko Kroqi - Dakord.  
Kastriot Islami -  Ka ndonjë deputet tjetër? S’ka. Atëherë ta hedhim në votë. Propozimi i 

parë është i Xhemal Dautit. Tërhiqeni?  
Xhemal Dauti - Tërhiqem. 
Kastriot Islami - Propozimi i dytë është i deputetit Ali Lamaj.  
Ali Lamaj - Tërhiqem.  
Kastriot Islami - Propozimi 3 është i deputetit Genc Ruli.  
Zoti Ruli, Presidenti i Republikës së Shqipërisë është praktikisht po ai, vetëm se ka një 

ndryshim të vendeve të paragrafëve. Atëherë lexojmë: “Presidenti i Republikës së Shqipërisë 
është Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura dhe Kryetar i Këshillit të Mbrojtjes. 
Këshilli i Mbrojtjes krijohet për drejtimin, organizimin e mobilizimin e të gjitha forcave dhe 
burimeve të vendit për mbrojtjen e Atdheut. Përbërja e Këshillit të Mbrojtjes caktohet nga 
Kuvendi Popullor me propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mbrojtjes.” Kush është pro? 
Kundër? Abstenim? Mbetet propozimi i deputetit Genc Ruli me mbi dy të tretat e votave.  

Tani rimarrim dy nene shtojcë ose shtojcë të neneve që kemi diskutuar dje, lidhur me 
veprimtarinë politike të institucioneve dhe me veprimtarinë e Radio -Televizionit e ATSH-së 
dhe institucioneve të tjera të informimit publik. Ju lutem, thamë që do bëhet formulimi nga 
grupet; i morëm, diskutuam shumë, ridiskutuan grupet parlamentare. Doja t ‘ju sugjeroja që, 
mundësisht, sa më pak diskutime nga ato që keni bërë. Tani po ju rilexoj formulimet e bëra 
nga grupet parlamentare, kryesitë e grupeve parlamentare.   



Shtojcë e nenit pesë: “Ndalohet veprimtaria e partive politike në repartet dhe institucionet 
ushtarake, në Ministrinë e Mbrojtjes , në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe përfaqësitë diplomatike jashtë shtetit, në prokuroritë, hetuesitë, 
gjykatat dhe në organet e tjera që caktohen me ligj.”  

Ka, vërejtje? Kush është pro? Uleni. Me falni. Kush ka vërejtje? Avash, koncentrohuni 
atëherë. (E lexon edhe një herë tjetër).  

Fjalën e ka deputeti Emin Musliu.   
Emin Musliu - Kam këtë propozim: “ Të bëhet menjëherë departizimi dhe depolitizimi i 

organeve të punëve të Brendshme, të Ministrisë së Mbrojtjes, të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe përfaqësive diplomatike, Ministrisë së Drejtësisë, Gjykatës së  Lartë dhe 
Prokurorisë së Përgjithshme. Punonjësit e këtyre sektorëve, gjatë kohës që punojnë në to, 
nuk lejohen të bëjnë pjesë në asnjë parti politike. Vazhdojmë. “Të bëhet departizimi i 
organeve shtetërore të ekonomisë e të kulturës, në të gjitha dikasteret, në të gjitha 
institucionet, ndërmarrjet dhe kooperativat bujqësore. Veprimtaria partiake të organizohet në 
bazë territori, në lagje, fshatra, qytete dhe në rrethe.”  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem.  
Fjalën e ka deputeti Ridvan Peshkëpia.  
Ridvan Peshkëpia - Unë do të doja që të shtohet dhe "në institucionet arsimore.”  
Kastriot Islami - E thotë atje, dhe në organet e tjera që përcaktohet me ligj.  
Ridvan Peshkëpia - Në qoftë se nuk shtohet këtu, ky mund të jetë propozim për atë grup 

pune që do të hartojë këtë ligj.  
Kastriot Islami - Dakord. Bëjeni me shkrim. Fjalën e ka deputeti Fatos Nano.  
Fatos Nano - Ftoj Kuvendin se, në diskutimet midis grupeve parlamentare, që zhvilluam 

për këtë qëllim, nuk u bënë pak debate dhe të gjithë këto sugjerime të vlefshme që kemi 
dëgjuar, po dëgjojmë dhe do të dëgjojmë, do të sugjeroja t’i kanalizonim në shtegun e hapur 
që përfshin ky formulim, domethënë në “organet e tjera të caktuara me ligj”, për faktin sepse 
gjykuam dhe arritëm në një konsensus paraprak që, menjëherë, në ketë angazhim 
kushtetues që marrim, atë projekt të mirë ose të keq që është përgatitur për depatizimin, t’ia 
japim Kuvendit për shqyrtim, komisionit juridik a ndonjë grupi parlamentar, si do të vendosim, 
dhe t’i zgjidhim përfundimisht të gjitha këto probleme që janë shtruar realisht për zgjidhje. 
Prandaj, shprehja “organet e tjera të caktuara me ligj” duhet të na angazhojë që të mos 
ngutemi në përfshirjen në dispozitat kryesore kushtetuese të angazhimeve që, qysh nesër, 
mund të kenë pengesa në zbatimin praktik.  

Falemnderit.  
Kastriot Islami - Deputeti Ismet Ferizaj.  
Ismet Ferizaj - Zoti kryetar, unë mendoj se, në qoftë se lejohet organizimi i partive politike 

në këto organe të cilat kërkojnë t’ i depolitizojmë, nuk mund të ndalohet edhe veprimtaria e 
tyre e mbledhjeve dhe e problemeve që mund të shtrojnë në organizata-bazë partie që janë 
nëpër këto institucione; prandaj jam i mendimit që, krahas asaj veprimtarie, që kërkojmë të 
ndalojmë, ne duhet, pikësëpari, të ndalojmë organizimin e partive politike nëpër këto 
institucione.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Sadedin Balla.  
Sadedin Balla - Më falni zotëri, se ndoshta po e teprojmë përdorimin e fjalës paketë; 

aktualiteti i sotëm e kërkon që të bëhet shtesa e zotit Musliu dhe, po të jetë se nuk është e 
domosdoshme, të bëhet kjo shtesë në Kushtetutë, ndoshta kjo shtesë mund të ketë një jetë 
7-8 muajshe, por sot mendoj se është e domosdoshme të bëhet.  

Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Kiço Mustaqi. 
 Kiço Mustaqi - Unë e gjej të udhës që në këtë paragraf në fund, dikush e tha dje ose 

pardje, të shtohet: “mënyra e departizimit dhe e depolitizimit të organeve shtetërore dhe 
ushtarake, të bëhet me ligj.” Kështu i hapim rrugën edhe departizimit dhe depolitizimit të të 
gjitha organeve që do të përcaktohen me ligje të veçanta, të cilat prapë ne do t’i shohim dhe 
do t’i miratojmë.  

Tani, meqë jam në organin që kërkohet depolitizimi dhe departizimi, desha dhe unë të bëj 
një shtesë. Në qoftë se e ndjen më shumë këtë punë, jam unë ose e gjithë Ushtria Popullore, 
si dhe organet e tjera drejtuese. Në kushtet e pluralizmit partiak, ndarjet e mëdha politike dhe 
ideologjike krijojnë përçarje të mëdha të unitetit, që e dëmtojnë shumë rëndë ushtrinë tonë; 
përçarjet politike do të jenë goditje shkatërruese për ushtrinë. Njerëzit duhet, detyrimisht, të 
bashkohen, në radhë të parë, në një mendim, pastaj mund të kryejnë një veprim. Kjo është 
domosdoshmëri jo vetëm për ushtrinë, por edhe për organet e tjera drejtuese. Duke u nisur 
nga qëllimi që të sigurohet uniteti kombëtar e ushtarak, edukimi me idealet e strategjisë sonë 



kombëtare për mbrojtjen e lirisë e të pavarësisë së vendit tonë, lind nevoja e departizimit ose 
e depolitizimit të ushtrisë, duke nënkuptuar heqjen e veprimtarisë partiake nga çdo hallkë 
ushtarake. Për këtë jam dakord me paragrafin e nenit, po e përsëris, 46 që miratuam, duke 
shtuar: “Mënyra e depolitizimit dhe e departizimit të organeve shtetërore dhe ushtarake bëhet 
me ligj.”  Do të sigurojmë edukimin ushtarak me idealin e lartë të mbrojtjes së Republikës 
Shqiptare, me unitetin kombëtar, duke krijuar e konsoliduar më tej bashkimin luftarak të 
mendimit e të veprimit, disiplinën e hekurt, përvetësimin e artit ushtarak e të teorisë e të 
praktikës ushtarake, vigjilencën, gatishmërinë e gjithanshme në ushtri. E siguroj Kuvendin.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Maksim Konomi.  
Maksim Konomi -  Me formulimin e nenit, siç u paraqit, jam dakord, veçse desha të shtoj 

të jetë e organizuar vetëm në  bazë territori.  
Kastriot Islami -  Ju lutem, paraqitni propozimin tuaj me shkrim. Fjalën e ka deputeti Sali 

Berisha.  
Sali Berisha - Personalisht jam plotësisht dakord me propozimin që bëri deputeti Kiço 

Mustaqi dhe mendoj se propozimi i tij plotëson të gjithë perspektivën e këtij procesi, me të 
cilin ne do të merremi që sot e tutje. Me plotësimin që bëri deputeti Kiço Mustaqi, të hedhim 
në votë propozimin e bërë nga grupet parlamentare, menjëherë, meqenëse është i pari, 
pastaj të procedojmë me propozimet e deputetëve të tjerë.  

Kastriot Islami -  Ju thoni për shkelje procedure.  
Sali Berisha - Kjo nuk është shkelje procedure, ju lutem, më falni edhe ai është 

propozim, zoti Kryetar, nuk ekziston në botën që kemi pasë përpara.  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Napolon Roshi.  
Napolon Roshi - Jam plotësisht i mendimit që të vihet mendimi që u tha nga kolegu Emin 

Musliu, por të them të drejtën, nuk di sa do jetë i përgatitur Kuvendi për këtë, megjithatë kam 
një shtesë të tillë. Për të kaluar nga fjalët në vepra, unë shfrytëzoj edhe fjalën këtu dhe 
mendoj se do të jepet në televizion, që të shërbejë si një thirrje. Ju lutem, është jetike për 
vendin tonë dhe nuk pret puna, gjersa të bëhen ligjet. Le të kalojmë nga fjalët në vepra. Pak 
ditë më parë ne patëm një aktiv, ku më shumë se 1000 vetë bëmë një propozim konkret që të 
hiqen organizatat e Partisë Demokratike nga Radio Televizioni dhe i bëmë thirrje Partisë së 
Punës ta bëjë të njëjtën gjë. Mendoj që kjo të shtrihet më tej. Edhe ushtria të vetëveprojë. 
Edhe organet e Ministrisë së Mbrojtjes të vetëveprojnë. Edhe Ministria e Drejtësisë le ta bëjë 
këtë gjë pa ligj. Më duket se është në të mirën e kombit. Falemnderit!  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Agim Mero.  
Agim Mero - Unë jam dakord në tërësi me propozimin që u bë nga grupet parlamentare, 

po ashtu edhe me gjykimin më të gjerë që dha deputeti Kiço Mustaqi. Vetëm që kam një 
shqetësim. Ndoshta, deri sa të dalë ligji, mund të kalojë një kohë, e cila do të na krijojë ndonjë 
boshllëk, prandaj nuk e di se si mund të zgjidhet ky problem; është e qartë se në mënyrë të 
shpejtuar ne nuk mund të vendosim për gjëra të tilla që janë kardinale e që kanë të bëjnë me 
të ardhmen e vendit, por edhe aktualisht me unitetin kombëtar. Këtë duhet ta kemi patjetër, 
në qendër të vëmendjes, por të përcaktojmë që ky ligj kur do t’i vijë Kuvendit Popullor për 
miratim. Do të ishte e udhës që, brenda këtij institucioni të Kuvendit Popullor, ky ligj të vijë 
detyrimisht.  

Kastriot Islami -  Më duket se Fatos Nano ju siguroi për këtë gjë. Ka një ligj që është i 
gatshëm.  

Agim Mero -  Brenda këtij sesioni të Kuvendit Popullor.  
Kastriot Islami - Dakord, s’ka problem. Është ligj për të cilin është harxhuar kohë, i mirë 

ose i keq, hajde ta vendosim e ta bëjmë.  
Agim Mero - Dakord, po nuk e kuptova, isha dakord me propozomin e deputetit Fatos 

Nano, por nuk përcaktoi kohën se kur do të vinte. Unë shtoj: “brenda këtij sesioni të Kuvendit 
Popullor.” 

Kastriot Islami -  E kemi ne në dorë. Fjalën e ka deputeti Arben Imami. 
Arben Imami - Një sqarim, desha t’ju kujtoj, të nderuar deputetë, se një nga pikat e rendit 

të ditës është miratimi i dekreteve të lëshuara nga Kuvendi Popullor. Një ndër ta ishte ligji për 
partitë dhe depolitizimi do të jetë detyrimisht brenda këtij sesioni. Propozimi i zotit Mustaqi i 
hap perspektiva pikërisht shqyrtimit dhe miratimit brenda këtij sesioni. Falemnderit, zoti 
Kryetar! 

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Kol Tonaj. 
Kolë Tonaj - Deputet i rrethit të Shkodrës. 



Jam dakord me mendimet që u dhanë për depolitizimin dhe departizimin e enteve kaq të 
rëndësishme. Në veçanti, me mjaft efektivitet ishte sqarimi i dhënë nga deputeti Kiço Mustaqi 
dhe mbështes personalisht propozimin e Emin Musliut. Mendoj që t’i koncentroj në këtë 
mënyrë mendimet e mia. Në këtë pikë të shtohet dhe një paragraf: “Veprimtaria partiake të 
organizohet vetëm mbi bazë territori”. 

 Falemnderit! 
Kastriot Islami -  Bëni propozimin tuaj me shkrim. Fjalën e ka, vetëm për një sugjerim, 

deputeti Emin Musliu. 
Emin Musliu - Unë nuk do të flas shumë gjatë. Jemi të gjithë të ndërgjegjshëm. Ka 4 

muaj që është futur pluralizmi në Shqipëri. Nëse do të kishim marrë masa për depolitizimin e 
këtyre organeve, ne nuk do të kishim sot këtë situatë që kemi. Prandaj, u lutem deputetëve 
që ta vleresojnë këtë çështje si nga më të rëndësishmet dhe propozoj, ndaj kam shkruar 
“menjëherë”, në këtë sesion të Kuvendit Popullor.  

Kastriot Islami -  Dakord. Propozim tjetër, ju lutem? S’ka?  
Xhemal Dauti - Kam mendimin që, siç u propozua dhe radhën e parë, që Radio-

Televizioni të ketë statusin, në ligjin për departizimin dhe depolitizimin e këtyre organeve, të 
shtojmë që ushtarakët në organet e ruajtjes së rendit të kenë statusin e tyre.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputetja Themie Thomai.  
Themie Thomai -  Që në fillim të seancës,  ju  bëtë një sqarim: nga gjithë deputetët, nga 

dy grupet parlamentare bëhet propozimi dhe ngrihet shqetësimi për depolitizimin dhe 
departizimin e ushtrisë. Mua më duket që propozimi i paraqitur nga të dy grupet parlamentare 
është i drejtë dhe ne ta hedhim në votë. Një herë përnjëherë, ajo disiplinohet dhe, përderisa 
thuhet me ligj, pësëri ne deputetët që jemi në këtë sallë do ta miratojmë. Mua më duket i 
drejtë përkufizimi që kanë  bërë grupet parlamentare. Ta hedhim në votë.  

Kastriot Islami -  Ju keni të drejtë. Kjo është mesatarja, por dihet që ka ajo ekstremumet 
e veta, prandaj ka dhe diskutime.  

Tjetër propozim?  
Propozimi i parë i deputetit Emin Musliu. Ju lutem, Emin Musliu e ka bërë propozimin e 

parë dhe nuk tërhiqët. (Në sallë flasin pa leje).  
Ju lutem, mos flisni nga vendi. Ju kështu vetëm e vononi seancën, asgjë tjetër s’bëni. 

Prishni rregullin, prishni qetësinë, mërzisni njerëzit që ju shikojnë. Asgjë tjetër s’bëni.  
Fatos Nano - I nderuar Kryetar, zoti Berisha e vlerësoi, me të drejtë, propozimin e 

paraqitur nga grupet parlamentare si propozim të parë, sepse ai mungon në këtë paketë. U 
diskutua gjatë dhe u rezultua në atë. Prandaj ai është propozimi i parë. Më falni që ju sugjeroj 
për procedurën.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Sali Berisha.  
Sali Berisha - Unë vlerësova propozimin me plotësimin që bëri deputeti Kiço Mustaqi. Ky 

ishte vlerësimi im për të qenë i sinqertë, për të qenë i hapur.  
Kastriot Islami -  Ju lutem, e mbaj unë përgjegjësinë. Do lexoj, së pari, propozimin e 

deputetit Emin Musliu. Ju keni të drejtën e votës: “Të bëhet menjëherë departizimi dhe 
depolitizimi i organeve të Ministrisë së Mbrojtjes, të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme e përfaqësive diplomatike, të Ministrisë së Drejtësisë, të 
Gjykatës së Lartë dhe Prokurorisë së Përgjithshme. Punonjësit e këtyre sektorëve, gjatë 
kohës që punojnë në të, nuk lejohen të bëjnë pjesë në asnjë parti politike. Të bëhet 
departizimi i organeve shtetërore, të ekonomisë e të kulturës në të gjitha dikasteret, 
institucionet, ndërmarrjet dhe kooperativat bujqësore. Veprimtaria partiake të organizohet në 
bazë territori, në lagje, fshatra, qytete e në rrethe.  

Kush është pro? Ju lutem, sekretaria? Ju lutem mbani qetësi. Ngrini dorën (i bie ziles). 
Sekretaria, ju lutem. Kundër? Abstenim? Ky propozim bie, meqënëse nuk merr 2/3 e votave.  

Propozimi i deputetit Kol Tonaj. Është ashtu siç është formuluar në tekst, vetëm shtohet: 
“veprimtaria partiake të organizohet mbi baza territoriale.”  

Kush është pro? Ju lutem, sekretaria? Kundër? Abstenim? Edhe ky propozim bie, 
meqënëse nuk merr mbi 2/3 e votave.  

Propozimi i deputetit Kiço Mustaqi. Është teksti që keni përpara dhe në fund: “ndalohet 
veprimtaria e partive dhe e organizatave politike në reparte dhe institucionet ushtarake, të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe të përfaqësive diplomatike jashtë shtetit, në prokuroritë, në hetuesitë, 
në gjykatat etj. Mënyra e departizimit dhe e depolitizimit të organeve bëhet me ligj.”  



Doni dhe njëherë ta lexoni? Kush është pro? (dëgjohen kundërshtime) Kundër? 
Abstenim? Mbetet ky propozim me 2/3 e votave. Ju lutem, të mbarojë sipas procedurës, 
pastaj në fund merreni fjalën.  

Në nenin 15 propozohet të shtohet një pikë. Ju lutem, sa ta mbaroj.  
Gramoz Pashko – T’ju them diçka: Kur diskutuam problemet e parime  themelore, më 

kujtohet që ngrita problemin që të parashikohej në një nga këto nene çështja e sindikatave 
dhe ju thatë që do t’i kthehemi kësaj çështjeje kur të diskutojmë përsëri problemin e 
organizatave politike. Unë nuk ndërhyra se është çështje e departizimit dhe depolitizimit dhe 
m’u duk që s’ishte e radhës. Tani më duket dhe mendoj se është e domosdoshme që në këtë 
ligj themelor ne të parashtrojmë jo thjesht në mënyrë të përgjithshme të drejtën e shtetasve 
për grumbullimin e ku e di unë si janë ato, këtu thuhet shumë ngushtë: liritë në përputhje me 
aktet ndërkombëtare. Ne duhet të specifikojmë këtë çështje; është një nga çështjet më të 
rëndësishme, juridike, është çështje e ditës, është e njerëzve që janë jashtë. Për mendimin 
tim, unë do të sugjeroja këtë gjë, që po atje të shtonim dhe një rresht ose dy rreshta: 
Shtetasve u garantohet me ligj e drejta e riorganizimit në bashkime të lira dhe sindikata të 
pavarura.  

Kastriot Islami - Nuk e ke te neni 5 (zëra nga salla i drejtohen K.Islamit: Sikur e lamë për 
organizata të tjera). 

Gramoz Pashko - Po nuk mjafton për organizata të tjera, mor shokë. Duhet: organizimi 
në sindikata të lira dhe të pavarura.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, të përfundojmë dhe ketë, pastaj rimarrim propozimin tuaj. 
Dakord jam.  

Gramoz Pashko - Si të doni. Unë propozoj që ta marrim këtë në shqyrtim, t’i bëjmë një 
formulim e ta sjellim atje, sepse shokët mund të mos të duan, se votuan njëherë për këtë, por 
mua më duket se është një nga çështjet më të rëndësishme.  

Kastriot Islami -  Bëheni formulimin tuaj me shkrim. 
Gramoz Pashko - Dakord.  
Kastriot Islami -  Ndërkohë kalojmë në pikën 11 të nenit 15, meqenëse diskutimet janë 

bërë dje, kryesitë e grupeve parlamentare janë mbledhur dhe kanë arritur në një formulim të 
përbashkët. Pra, neni 15 pika 11. Neni i veçantë te neni 15, Kuvendi Popullor ka këto 
kompetenca kryesore. Shtohet një pikë: “kontrollon veprimtarinë e Radio-Televizionit 
Shqiptar, të ATSH dhe të mjeteve të tjera zyrtare të informacionit publik, të cilat varen prej tij. 
Statusi i këtyre organeve caktohet me ligj.  

Fjalën e ka deputeti Ali Spahia.  
Ali Spahia - Jam dakord me formulimin, por duhet të shtohet fjala “kontrollon dhe ka në 

varësi.”  
Kastriot Islami - Ju lutem,dëgjojeni me kujdes (E lexon edhe një herë nenin).  
Ali Spahia - Të na bëjë juristi një zbërthim, atëherë!  
Kastriot Islami -  Ka ndonjë propozim kundër? Kush është pro? Kundër ? Abstenim? 

Atëherë mbetet dhe kjo pikë me mbi dy të tretat e votave.  
 Ju lutem, propozimi i deputetit Gramoz Pashko. Fjalën e ka deputeti Gramoz Pashko.  
Gramoz Pashko - Ky problem, e ritheksoj edhe një herë, është i përfshirë në të gjitha 

aktet ndërkombëtare, në dokumentet e Kopenhagenit e dokumente të tjera të rëndësishme, 
ku jepen në mënyrë të detajuar, të specifikuar të gjitha të drejtat e njerëzve e probleme të 
tjera. Por, në mënyrë të veçantë, theksohet si një nen më vete. Prandaj unë do të sugjeroja 
që mundësisht ky të dilte si një nen më vete. Ia lëmë grupit të juristëve ta gjejnë pozicionin se 
ku mund të futet në variantin përfundimtar, por për ta miratuar si nen ose të shtohet te pika 5, 
ku flitet "për pluralizmin dhe të drejtat politike të shtetasve” ose të futet te “pjesa ekonomike.” 
Mendoj të futet te momenti i të drejtave politike, sepse po ta shtonim te “dispozita të 
përgjithshme” kjo do të ish krejtësisht pa kuptim. Dhe të gjendet një mënyrë redaktimi tjetër. 
Për mendimin tim, është e rëndësishme të miratohet si nen, në parim.  

Një deputet - Ku?  
Gramoz Pashko - Te dispozitat e fundit, po them.  
Kastriot Islami -  Ju lutem, mos bëni replikë me njëri-tjetrin!  
Gramoz Pashko - Ishte një lapsus nga ana ime.  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Xhelil Gjoni.  
Xhelil Gjoni - Zoti Gramoz Pashko propozon, por mua më duket se neni 5 që sugjeron ai, 

kur thuhet në pikën e dytë: Partitë politike dhe organizatat e tjera krijohen dhe ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin dhe janë të ndara nga shteti”….  

Kastriot Islami - Fjalën e ka deputetja... 



Kastriot Islami -  Nuk e dëgjuam emrin.  
Lindita Prifti  - Lindita Prifti. Në emër të një grupi deputetësh mendoj se kjo nuk hyn në 

nenin 5 dhe duhet të formulohet si një nen më vete. Mendoj se juria, sekretaria juridike duhet 
ta shohë si një nen më vete. Mbështes fjalën e doktor Gramoz Pashkos. Duhet të lexohet ajo 
njëherë si nen i formuluar.  

Kastriot Islami -  Dakord. Dëgjojeni njëherë formulimin: “Punonjësve u njihet e drejta të 
krijojnë bashkime të lira dhe sindikata të pavarura. Sindikatat gëzojnë personalitet juridik dhe 
mund të lidhen kontrata pune kolektive.”  

Ali Kaza - Me leje?  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Ali Kaza.  
Ali Kaza - Lidhur me këtë propozim që bëhet për bashkimin e shtetasve, në nenin 46 të 

Projektkushtetutës kemi këtë formulim: “‘Shtetasve u sigurohet e drejta e bashkimit në 
organizata të ndryshme që veprojnë në fushën politike, sindikale, ekonomike, kulturore, si 
dhe në çdo fushë tjetër të jetës së vendit. Te pjesa “Të drejtat dhe detyrat e shtetasve.” Po në 
këtë pjesë në nenin 31 thuhet:  

“Sindikatat, si dhe vetë punonjësit, në bazë të rregullave të përcaktuara me ligj kanë të 
drejtën e grevës për mbrojtjen e interesave të tyre shoqërore e profesionale.” Mendoj që kjo 
çështje që trajtohet duhet të hyjë te “Të drejtat dhe liritë themelore të shtetasve.”  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Lufter Xhuveli.  
Lufter Xhuveli -  Mendoj që ideja e përfaqësimit në mënyrë eksplicite të sindikatave në 

ketë dokument është e dobishme dhe duhet ta përkrahim. Më duket se në nenin 5 mund të 
gjëndet një zgjidhje e pranueshme për ta përfaqësuar këtë ide dhe konkretisht: tek paragrafi i 
dytë i nenit 5, me këtë formulim:  

“Partitë politike, sindikatat dhe organizatat e tjera krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e 
tyre në përputhje me ligjin.” Pra, vetëm me këtë fjalë mendoj që mund t’i radhisim sindikatat 
drejtpërdrejt me partitë politike, të jenë në një plan me ato.  

Falemnderit.  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Arben Imami.  
Arben Imami - Ajo që do të doja të specifikoja është që propozimi i zotit Gramoz Pashko 

nuk parasheh sindikatat nga e drejta për t’u bashkuar, por në aspektin ekonomik. Pra, 
sindikatat mund të jenë palë kontraktuese për punën. Gjithashtu, duhet të kemi parasysh një 
realitet, tashmë social të krijuar, krijimin e disa sindikatave aktualisht në vendin tonë, të cilat 
kanë një reputacion dhe një ndikim të madh në opinionin publik të ditës. Prandaj do t’ju ftoja 
që ta respektonim këtë forcë e ta fusnim këtë nen si të veçantë, pranë neneve ekonomike. 
Falemnderit, zoti kryetar.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Lutfi Dautllari.  
Lutfi Dautllari - Këtu më duket se nuk hedhim ndonjë hap të ri, për arsye se organizimin 

e kemi pasur edhe në Kushtetutën e mëparshme, mbi bazën e të cilave kemi dhe ligjin që e 
ka zbatuar Ministria e Drejtësisë, si për krijimin e partive politike, ashtu dhe të sindikatave që i 
kemi aktualisht. Po t’i hynim me emërtime, do të kishim pastaj sindikata, konfederata etj. 
Falemnderit.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Sali Berisha.  
Sali Berisha - Zoti Kryetar, njohja e të drejtës së sindikatave për kontratën e punës është 

një kusht i domosdoshëm për normalizimin e jetës ekonomike të vendit. Besoj se njohja e 
kësaj të drejtë është e rëndësishme për sindikatat, për Qeverinë dhe për funksionimin e saj. 
Në këtë mënyrë siç janë të krijuara, pa këtë të drejtë, krijohen probleme shumë të mëdha. Ne 
duhet të shohim detyrimisht këtë të drejtë këtu, e cila është e drejtë e ligjshme elementare e 
grupimeve sindikale.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Engjëll Beshaj.  
Engjëll Beshaj - Shqetësimi i shumë deputetëve për këtë problem mendoj se është i 

drejtë. Por e gjykoj që për këtë problem të ngarkojmë përfaqësitë e të tri grupeve 
parlamentare, të bisedojnë me njëri-tjetrin, të shikojnë si mund ta formulojnë dhe të 
vazhdojmë punën me nenet e tjera. Të mos humbasim kot me diskutime sa në një drejtim në 
tjetrin.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Agim Mero.  
Agim Mero - Na falni, se disa herë japim dhe konsiderata të përgjithshme, megjithëse ju 

keni bërë vërejtje që të mos bëni shumë komente, por unë mendoj që (Kastriot Islami thotë: 
sugjerim, jo vërejtje) disa komente janë të nevojshme, jo për presion, as për t’u mbushur 
mendjen të tjerëve, por për të shkëmbyer më shumë mendime dhe për të formuar bindjen 
tonë, për ato që diskutojmë, për të mos mbetur thjesht si njerëz mekanikë që të ngremë letrën 



jeshile, të kuqe ose të bardhë. E shoh të nevojshme këtë diskutim, veçanërisht, kur ka 
probleme të tilla të një rëndësie të veçantë. Unë mendoj se e meriton një pozicion të veçantë 
në këtë grup ligjesh, problemi i sindikatave, sepse nuk duhet ta semplifikojmë pa i 
nënvleftësuar organizatat e tjera shoqërore që përmblidhen në nenin 5. Prandaj e shoh këtë 
shqëtësim me vend dhe jam dakord me propozimin e fundit që u bë që grupet parlamentare 
ta shohim dhe të bien një formulim, ndofta më të saktë e më të plotë,që ta hedhim në votë 
këtë çështje.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Çun Jonuzi.  
Çun Jonuzi -  Unë jam i mendimit që problemet e kontraktimit në fushën e të prodhuarit 

janë probleme që meritojnë një nen në këtë grup ligjesh kushtetuese që po aprovojmë ne. E 
konsideroj se ndërmarrjet, institucionet, kooperativat, të gjitha së bashku me punonjësit, të 
organizuar së bashku në sindikata, në sindikata profesionale e shoqata të tjera prodhuese, 
duhet të dekretohen që të futen të gjitha kategoritë e punonjësve në sistemin kontraktues.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Namik Dokle.  
Namik Dokle - Lidhur me këtë problem do të bëja një sqarim. Këtu më duket se 

ngatërrohen dy koncepte: kontrata e punës dhe kontrata kolektive që ka sindikata me shtetin 
ose punëdhënësin. Kontrata e punës lidhet individualisht nga çdo qytetar me përfaqësuesin 
shtetëror ku punon, ndërsa kontrata kolektive ka të bëjë me disa të drejta sindikale, të cilat 
janë në programet e sindikatave; por për t’u aprovuar janë një sërë nenesh, ka kontrata 
kolektive me 50 vetë, ka kontrata kolektive me më shumë se kaq, prandaj mendoj se 
formulimi që bëri deputeti Lufter Xhuveli për nenin 5, ku shtohet: “partitë politike, sindikatat 
dhe organizatat e tjera krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin”, e lë 
të hapur problemin dhe e lë të saktësuar, sepse këtu futim të drejtën e sindikatave, bashkë 
me organizatat e tjera, bile me një prioritet sindikatat nga organizatat e tjera; mendoj se kjo 
plotëson, ndërsa për hollësirat e këtyre kontratave kolektive ne do të merremi natyrisht në 
Kuvendin Popullor. Aq më tëpër që pardje ne pranuam dhe atë që ka të drejtë iniciative 
ligjvënëse edhe një sasi zgjedhësish prej nja 20000 vetësh. Kjo u takon pastaj kolektivave 
punëtore për të propozuar ligje në favor të sindikatave.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Tomor Malasi.  
Tomor Malasi - Ne këtu jemi mbledhur për të caktuar shtetin juridik dhe e dimë që ky 

shtet, sikundër e përcaktuam në fillim, ka dhe dimensionin social që në fillim e kontestuam 
shumë gjatë. Pra, shteti është shteti i njeriut dhe në qoftë se themi kështu konsiderojmë që 
dhe njeriut i japim të drejtën e krijimit të kolektivitetit shoqëror. Më duket se ky kolektivitet 
shoqëror do të manifestohet në organizimet e sindikatave të lira që janë, jo vetëm një zbatim i 
kësaj të drejte të njeriut, por janë, gjithashtu, dhe një përgjithësim i përvojës botërore të 
sotme. E gjithë bota, me gjithë këto rregullime që po bëjmë, ose Europa do të na pranojë 
denjësisht për t’u futur atje, natyrisht, na koncepton me të gjitha përmasat që kemi në të gjitha 
drejtimet shoqërore. Prandaj duke qënë se nga një praktikë botërore pika e propozimit të 
deputetit Gramoz Pashko qëndron, mund të thosha, në mënyrë figurative me të dyja këmbët. 
Në qoftë se nuk e bëjmë këtë, nuk i njohim statusin sindikatave dhe statusi juridik i 
sindikatave është një domosdoshmëri historike, sidomos në momentet që po kalojmë sot. 
Falemnderit.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Leontiev Çuçi.  
Leontiev Çuçi - Me të drejtë e quaj me vend shqetësimin që paraqiti deputeti Gramoz 

Pashko, si dhe vlerësimet që bënë parafolësit për këtë problem. Dhe unë jam i mendimit që 
në nenin 5 ose në ndonjë nen tjetër, të përfshihet si paragraf ose si nen i veçantë evidentimi i 
problemit të sindikatave në mënyrë të veçantë. Por desha të them që përkrah më tepër atë 
propozim të parë që bëri deputeti Gramoz Pashko, duke pasur parasysh se sindikatat 
aktualisht janë krijuar, por nuk kanë një status të rregulluar me ligj.  

Kam parasysh tjetër se në kuadrin e këtij statusi nuk janë përcaktuar të drejtat dhe detyrat 
e sindikatave. Kam parasysh se në kuadrin e reformës ekonomike drejt ekonomisë së tregut 
duhet patjetër të kemi një ligj për kontratat. Kam parasysh tjetër se marrëdhëniet e këtyre 
sindikatave në mënyrë të veçantë, në tërë aspektin e rregullimeve ekonomike duhet të 
rregullohen me ligj. Nga kjo pikëpamje do të ishte më e saktë që të jepesh me një nen të 
veçantë njohja e këtyre sindikatave me idenë që marrëdhëniet e tyre ekonomike me subjektet 
e veçanta të rregullohen me ligj. Prandaj më duket më i arsyeshëm propozimi i parë që bën 
deputeti Gramoz Pashko dhe jo ajo që lexuat ju.  

Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Genc Ruli.  
Genc Ruli - Mendoj që problemi është ngritur dhe vetë formulimi i dhënë nga deputeti 

Gramoz Pashko, më duket, i plotëson të gjitha aspektet që duhet të vihen në pah dhe të 



pësojnë një koncepsionalizim në këtë moment që jemi sot. I ka paraprirë Kushtetuta e vjetër, 
por asnjë nga ne s’ka dyshim se për çfarë sindikatash flitesh më parë dhe për atë lloj të ri 
bashkimesh profesionale dhe organizatash që janë krijuar sot. Është një fakt dhe një realitet, 
të cilin ne vetëm do ta ligjërojmë, atë të sindikatave të pavarura etj. Kemi të bëjmë këtu me 
një realitet që shpreh jo thjesht njohjen përfundimtare të një demokracie që kanë këta 
punonjës, por këtë e shohim në aspektin e një demokracie ekonomike që u japim ne 
punonjësve të ndryshëm të vendit. Formulimi është i rëndësishëm, cilëson shumë mirë 
funksionin ekonomik dhe shoqëror të këtyre sindikatave në lidhje me rregullimin e 
marrëdhënieve të punës. Është një element mjaft i rëndësishëm; vendi i këtij neni duhet të 
jetë pikërisht mbas nenit 12. Ky të dalë si nen i 13-të. Kjo do t’u shërbejë dhe gjithë organeve 
të Qeverisë që do të vijojnë në një organizim më të stabilizuar dhe të marrëdhënieve 
ekonomike. Qoftë në marredhëniet e punësimit të punonjësve, qoftë në marrëdhëniet e 
punësimit ndërmjet ndërmarrjeve private dhe atyre të punonjësve. Kuptohet ne do të bëjmë 
ato ligje që përmendi deputeti Leontiev Çuçi, por këtu jepet pikërisht kriteri kryesor se çfarë 
statusi duhet të kenë këto sindikata, duhet të kenë statusin e personit juridik; në të kundërt, 
ato s’mund të lidhin as edhe një lloj kontrate, qoftë me shtetin, qoftë me ndërmarrësit e 
ndryshëm privatë ose shtetërorë. Prandaj ato pika të formulimit janë më se koncize dhe 
shprehin atë ç’ka mund të jepen si parim i përgjithshëm për të lejuar pastaj ligjet në vijim.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Dritëro Agolli.  
Dritëro Agolli - Mua më duket se s’ka asnjë arsye për ta kundërshtuar deputetin Gramoz 

Pashko; ne lejojmë lloj-lloj organizatash, lejojmë lloj-lloj demokracish, ndërsa këtu ngulim 
këmbë kot së koti për një gjë që është krejtësisht e zakonshme. Ne po shkojmë në 
ekonominë e tregut. Mendoj një grup deputetësh ta formulojë e ta përfundojmë, të shpëtojmë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fatos Nano.  
Fatos Nano - Ekzistenca dhe funksioni shumë i dobishëm në marrëdhëniet e sotme 

shoqërore të bashkimeve të lira dhe të pavarura sindikale duhet njohur dhe legalizuar me një 
status të përpiktë në këto dispozita të përgjithshme, vetëm desha të tërheq vëmendjen e 
kolegëve deputetë që marrëdhëniet e tyre me shtetin, me anëtarët, me subjekte të tjera 
ekonomike, qofshin këto publike ose private do të na çojnë në një punë me shumë angazhim 
dhe ngarkesë për të ndryshuar një tërësi kodesh që aktualisht kemi në fuqi dhe që nuk i 
përshtaten jo më realiteteve, por as dispozitave që po diskutojmë. E kam fjalën për Kodin e 
Punës, Kodin Civil dhe një varg dispozitash të tjera të fushës ekonomike, me të cilat do të 
duhet të merremi menjëherë për t’i hapur rrugë zgjidhjes së problemeve që do të shtrohen në 
bashkimet sindikale dhe për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve me subjektet, me të cilat ata 
kanë të bëjnë në jetën tonë. Falemnderit.  

Kastriot Islami - Ju lutem, ju propozoj që këtë mendim grupet parlamentare, bashkë me 
juristët, ta riformulojnë dhe ta paraqesin për ta miratuar.  

Huzri Hoxha - Deputet i rrethit të Dibrës. Mirë që po mendohet këtu nga deputetët për të 
zënë një vend të veçantë e drejta sindikaliste në këto dispozita kryesore kushtetuese, por unë 
do të bëja një pyetje: Po vallë fshatarësia, që përbën 45 % të popullsisë, si do të mbrohet? A 
nuk do të përbënte të drejtën dhe ajo të zinte një vend dhe në dispozita? Aktualisht të fusim 
atë nen që propozoi Lufter Xhuveli. Vetëm mbrojtjen me ligj, pastaj në një të ardhme, kur 
mund të rishikohen format e organizimit sindikalist në tërësi për gjithë popullsinë, mund të 
vendoset kjo me hollësi.  

Kastriot Islami - Ju lutem, unë shikoj që nga të gjitha diskutimet ka një preokupim për të 
gjetur një zgjidhje, që sindikatat të zënë një pozicion të veçantë. Pra, jemi në mënyrë 
unanime për të zënë një pozicion sindikatat. Le të mblidhet kryesia parlamentare, të japë atë 
zgjidhje mesatare dhe pastaj të diskutojmë rreth asaj zgjidhjeje mesatare që s’po biem dot në 
mirëkuptim. Ka ndonjë merak të fundit ndonjëri? Atëherë kalojmë në nenin 32.  

Gramoz Pashko - Në nenin 27, për të cilin folëm dje: “Kompetencat e Presidentit”, lamë 
të hapur problemin e këshillit të drejtësisë etj., etj. dhe thamë do biem dakord që do bëjmë një 
formulim të tillë: “që, ai drejton komisione, të cilat me ligj parashikohen të jenë nën drejtimin e 
Presidentit.” Më thatë do ta rishikojmë edhe një herë. Është e domosdoshme. Nëse aty do të 
krijohen komisione që do të jenë të njohura me ligj nën drejtimin e Presidentit (ndërhyn 
z.Aleksandër Meksi: Thuhet i drejton Presidenti dhe kanë fuqi). Po ti nuk ia ke hapur, mor 
shoku Leka (dëgjohet një zë: zoti Leka thuaj), në dispozitat kushtetuese; ti mund ta ndërtosh 
me ligj që kjo është kompetencë e Presidentit, por në Kushtetutë ti nuk ia ke lënë. Si të dojë 
Kryesia (dëgjohen zëra: e ke lënë hapur).  

Kastriot Islami - Kryesia do të vazhdojë me nenin 32 “Organet e larta të administratës 
shtetërore.” Ju lutem, një sekondë. Propozimi juaj?  



Një deputet:  Propozimi im është për atë që tha shoku Gramoz Ruci mbrëmë; ai kërkoi 
ndihmën e Kuvendit Popullor për gjëndjen në zonën e Lezhës. Me sa kuptova unë, me fjalët e 
tij ka probleme aq të mëdha, sa kërkohej ndihma e Kuvendit, e tërë deputetëve etj. Kjo 
çështje u la në një heshtje të tillë, që po të vazhdojë dhe më tutje, mua më duket që nesër t’i 
presim këto forca të errëta të sulmojnë Kuvendin Popullor e ne të marrim ndonjë pushkë e të 
dalim aty përjashta; prandaj, propozoj që të merremi me këtë çështje e të diskutojmë gjysmë 
ore, të themi dhe ne mendimin tonë çfarë kemi ose kur ta gjykoni juve si Kryesi.  

Kastriot Islami -  Atëherë unë po e shtroj, meqenëse problemi është i rëndësishëm. 
Kush është pro që të ndërpresim shqyrtimin e neneve dhe të diskutojmë rreth problemit të 
ngjarjes së Lezhës?  

Fjalën e ka deputeti Nano.  
Fatos Nano - Do të sugjeroja që ashtu si doli nga informacioni preokupant që na bëri 

deputeti Gramoz Ruci, që kryeson piramidën e organeve të ruajtjes së rendit, nga ky Kuvend 
të ngarkojmë një grup deputetësh të hartojnë një apel; deputeti Gramoz Ruci foli për një apel 
që do të shprehte angazhimin e këtij Kuvendi për trajtimin me përparësi, me seriozitet të 
problemeve të qetësimit të situatës, të sigurimit të rendit publik, të garancive legjislative për 
jetën e qytetarëve, për stabilizimin e gjendjes. Ky apel do të ishte, më duket, me ose pa 
diskutime, shprehje e angazhimit solemn të këtij forumi të lartë legjislativ ndaj zgjidhjes së 
problemeve që kanë njerëzit jashtë kësaj salle.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Agustin Shqalësi. 
Agustin Shqalësi - Problemi që diskutohet është tepër aktual, tepër i rëndësishëm; 

gjendje shumë e komplikuar ekziston. Informacioni që dha mbrëmë deputeti Gramoz Ruçi 
duhet të diskutohet, duhet të bëhen pyetje. Ky mund të ishte apeli më i madh që mund t’i 
bëhet popullit nëpërmjet organeve të informacionit dhe të shtypit. Ne duhet t’i ndërpresim 
punimet, të diskutojmë rreth situatës që është krijuar nga zoti Gramoz Ruçi si Ministër i 
Brendshëm. Ky debat që po bëhet këtu, mendoj që është apeli më i madh që i bëhet popullit 
që na ndjek nëpërmjet mjeteve të informacionit. Pra, mendoj që të ndërpritet diskutimi i 
dispozitave dhe të vazhdohet me ngjarjen e Lezhës.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Leontiev Çuçi.   
Leontiev Çuçi - Mua më duket se një nga problemet shqetësuese, që ngriti deputeti 

Gramoz Ruçi, ishte dhe apeli ose kërkesa e letrave që kanë ardhur në adresë të Kuvendit 
Popullor, për të zgjidhur sa më shpejt problemet e përfundimit të këtij sesioni në drejtim të 
zhbllokimit të organeve shtetërore. Prandaj nuk e konsideroj të pavlefshëm atë sugjerim që 
bën parafolësi, por jam i mendimit që t’i ndërpresim punimet, të përgatitet ai apel që sugjeroi 
deputeti Fatos Nano, që ky apel të shërbejë për të qetësuar dhe për të angazhuar Kuvendin 
në drejtim të realizimit të kërkesave që paraqet gjithë situata komplekse që po kalon vendi.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Gramoz Pashko.  
(Dëgjohen zëra nga salla) 
Nuk është punë diskutimi. Ka një propozim për t’i ndërprerë punimet. Ka një propozim për 

t’i diskutuar, ka një propozim për një thirrje, tani do të diskutojmë atë për propozimin e 
deputetit Pashko.  

Gramoz Pashko - Zoti Kryetar, në fakt s’mund të ecim kështu spontanisht. Në një 
moment të caktuar themi të ndërpresim diskutimet e përgjithshme. Unë shqetësimin e kam 
shumë të madh për ngjarjet e Lezhës, e dëgjova informacionin, e pashë atë mbrëmë në 
televizor se ç’kishte ndodhur. Shqetësimet janë vërtet shumë të mëdha; shqetësimi më i 
madh është që ngjarja të mos përsëritet, por që t’i hyjmë një debati, mua më duket se ia lëmë 
këtë punë spontaneitetit, që të fillojmë të bëjmë debate nuk mjafton të dëgjosh një 
informacion dhe mbas dy ditësh të bësh debate. Ne duhet të përgatitemi e të vijmë të bëjmë 
debate. Përsa i përket letrave e thirrjeve, përsa i përket atyre që thotë deputeti Leontiev Çuçi, 
ne s’jemi vënë në dijeni të këtyre; nuk di si i kanë rënë në dorë deputetit Leontiev Çuçi letrat e 
telegramet që i kanë ardhur Parlamentit. Nuk e di çfarë statusi të privilegjuar ka Leontiev 
Çuçi. Ne të tjerët jemi të gjithë të barabartë këtu, por unë pajtohem me propozimin e tij, që ne 
të vazhdojmë këtu dhe të përcaktojmë një seancë të veçantë, sot pasdite a nesër, dhe të 
diskutojmë problemin në tërësi. Pajtohem me propozimin e tij, përjashto atë pjesën e letrave.  

Kastriot Islami -  Unë në disa seanca kam thënë se ekziston shqetësimi i mbarë popullit, 
për të zgjidhur sa më shpejt problemin e zhbllokimit të shtetit. 

Gramoz Pashko - Ju të caktoni një seancë të veçantë ku ne, të gjithë bashkë, sipas 
propozimit të zotit Kiço Mustaqi, do të diskutojmë për këtë punë. Bëjmë dhe apelin në atë 
kohë.  

Një  deputet - Shoku Kryetar. Të them vetëm një fjalë?  



Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti ...    
Një deputet  - Me shqetësim mendoj se jeton gjithë salla. Nuk do të isha dakord për 

diskutimin e këtij problemi këtu. Me llafe nuk zgjidhen problemet. Do isha për atë që Kryesia, 
së bashku me grupet parlamentare, të vendosin për një grup, që një pjesë e shokëve të venë 
atje, t’i ndjekin problemet nga afër, të ulen me organet (ka kundërshtime në sallë)… ky është 
mendimi im. Me seanca e me diskutime nuk zgjidhen problemet.  

Kastriot Islami - Ju lutem, bëhuni të durueshëm. Fjalën e ka deputeti Dritëro Agolli.  
Dritëro Agolli : Unë mendoj që nuk duhet t’i ndërpresim punimet. Nuk i ndërpremë 

punimet as për ngjarjet tragjike të Shkodrës. Nuk mund t’ia lëmë ne njërës ose tjetrës; kjo 
është një kompleks; ngjarja e Lezhës është shumë e keqe, shumë e vështirë, por ne nuk 
mund t’i ndërpresim punimet, kur kemi një problem të madh, të zhbllokimit të Qeverisë, të 
shtetit tonë.  

Kastriot Islami -  Dakord. Atëherë, tani vazhdojmë me nenin 32, me kryesitë pas 
mbledhjes. Ju lutem zoti Berisha, mbas mbledhjes; po mbledhim kryesitë, vendosim një 
zgjidhje dhe jua propozojmë.  

Fjalën e ka deputeti Sali Berisha.  
Sali Berisha  - Ngjarjet e fundit na tronditën thellë dhe deputetët e Partisë Demokratike 

shprehin keqardhjen dhe dhimbjen për viktimat e djegura në ngjarjen e Lezhës. Ato shprehin 
dramën që po përjeton ky popull në njërin prej proceseve me të rënda që ka përjetësue në 
historinë e tij, atë të desintegrimit të tij, i cili filloi me ngjarjet e 2 korrikut dhe tani ka paksue 3 
për qind popullin tonë të vuajtur.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, zoti Berisha, jepi një zgjidhje, mos të bëjmë deklarata.  
Sali Berisha - Nuk e bëra deklaratën as për apel, as për deklaratë, por për kompleksitetin 

e këtij problemi.  
Kastriot Islami -  Puna është të gjejmë një zgjidhje si ta trajtojmë këtë problem, ky është 

shqetësimi ynë. Të mblidhemi veç ne si kryesi parlamentare, të bëjmë një thirrje apo ndonjë 
gjë tjetër. Shqetësimi është ta zgjidhim, secili deputet të ngrihet të bëjë deklarata apo 
apele të veçanta. Unë e mbaj përgjegjësinë si kryetar. Do vazhdojmë me nenin 
32. Do mblidhen kryesitë e grupeve parlamentare, për të vendosur se si do të 
vazhdojmë.  

Neni 32.Organet e larta të administratës shtetërore... (Përsëri ka ndërhyrje nga salla). 
Mbaj unë përgjegjësi.  

Spikeri - Neni 32.  Këshilli i Ministrave, Qeveria është organi më i lartë ekzekutiv dhe 
urdhërdhënës. Këshilli i Ministrave emërohet në sesionin e parë të Kuvendit Popullor. Në 
sesionin e parë të Kuvendit Popullor dhe, në çdo rast tjetër, Kryetari i Këshillit të Ministrave i 
paraqet Kuvendit Popullor përbërjen dhe programin e Qeverisë, duke kërkuar votëbesimin. 
Në rast se nuk merr votëbesimin, Kryetari i Këshillit të Ministrave i paraqet menjëherë 
dorëheqjen Presidentit të Republikës, i cili propozon kryetarin e ri të Këshillit të Ministrave.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, diskutojmë paragraf për paragraf. Kush është pro të 
diskutojmë paragraf për paragraf? Kundër? Atëherë diskutojmë nenin në përgjithësi.  

Fjalën e ka deputeti Gramoz Pashko.  
Gramoz Pashko - Unë do të thosha që neni e pasqyron atë që duhet, Qeveria është 

organi më i lartë ekzekutiv dhe urdhërdhënës. Mirëpo ka disa kapërcime nga paragrafi në 
paragraf, të cilat do të pengojnë punën e ardhshme të formimit të Qeverisë, mënyrën si 
formohet Qeveria, nga se përbëhet, si përbëhet. Në pikën e fundit këtu flitet në rast se nuk 
merr votëbesimin, ndërkohë që më parë të fliste si e merr votëbesimin, si paraqitet kjo Qeveri 
para Presidentit a Parlamentit; të gjitha këto hallka këtu mungojnë.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, jepni propozimin tuaj.  
Gramoz Pashko - Atëherë propozimi im do të ishte, le të flasi ai që s’po duron, që po 

kërkon leje (ka zëra nga salla); e po të më presi mua të mbaroj atëherë.  
Kastriot Islami -  Ju lutem mbani qetësi, mos na krijoni situata të papëlqyeshme këtu në 

sallë. Ju sheh gjithë populli. Jini të durueshëm.  
Gramoz Pashko - Këshilli i Ministrave (të hiqet ajo Qeveria se s’ka nevojë, nënkuptohet) 

është organi më i lartë ekzekutiv dhe urdhërdhënës. Ai të përbëhet nga Kryetari dhe ministrat. 
Këshilli i Ministrave emëron sesionin e parë të Kuvendit Popullor. Kryetari i Këshillit të 
Ministrave emërohet nga Presidenti i Republikës, që të jemi në përputhje me kërkesat e 
Presidentit, i cili, me propozim të Kryetarit, emëron dhe ministrat. Kuvendi Popullor miraton 
përbërjen dhe programin e Këshillit të Ministrave me shumicë votash, gjë që është e 
domosdoshme. Vazhdon kjo fraza që është, në sesionin e parë, në votëbesimin dhe vazhdon 
këtu fraza para marrjes se funksioneve Kryetar i Këshillit të Ministrave dhe ministrat, para 



marrjes së seksioneve i betohen Presidentit në prani të Kuvendit Popullor. Si do të fillojë një 
Qeveri pa bërë betimin, gjë që mungon këtu. Dhe vazhdon fraza, në rast se nuk merr 
votëbesimin etj.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, paraqiteni propozimin tuaj me shkrim! Vërejtje tjetër? E ka 
fjalën deputeti i Korçës, Petraq Kolevica.  

Petraq Kolevica - Propozoj: 1) Përpara pjesës që është shkruar të jenë dhe këto: 
“Qeveria nën kontrollin e Kuvendit Popullor përcakton dhe siguron politikën e brendshme dhe 
të jashtme të shtetit sipas programit të paraqitur prej saj. 2) Qeveria përbëhet prej 
Kryeministrit, ministrat dhe anëtarët e tjerë të parashikuar nga ligji. 3) Mund të jetë anëtar i 
Qeverisë çdo qytetar me nënshtetësi shqiptare që gëzon të drejtat civile ose që ka të drejtë të 
zgjidhet deputet. 4) Cilësia e anëtarit të Qeverisë është e papajtueshme me të gjitha 
funksionet e tjera publike, me përjashtim të atij të deputetit. Pjesa tjetër vazhdon siç është 
dhënë në materialin e daktilografuar. Rreshti i shtatë të shkruhet me shtesë si më poshtë: 
Kryetari i Këshillit të Ministrave i paraqet Kuvendit Popullor, brenda një kohe prej 5 ditësh 
përbërjen dhe programin e Qeverisë, duke kërkuar votëbesimin. Më falni, brenda një kohe 
prej 5 ditësh, për arsye se ne, brenda këtij sesioni zgjedhim Presidentin, Kryetarin e 
Qeverisë, ai formon Qeverinë. Ne nuk kemi thënë asnjë afat dhe Qeveria paraqet programin 
pa afat. Prandaj them që Qeveria të ketë një afat për të paraqitur programin e saj.  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem! Fjalën e ka deputeti 
Anastas Pone.  

Anastas Pone - Unë mendoj që në paragrafin e tretë, Këshilli i Ministrave i paraqet 
Kuvendit Popullor përbërjen dhe programin e Qeverisë, e cila miratohet me votim të hapur me 
shumicën absolute të votave të deputetëve ose, në të kundërt, sipas nenit 18 të rregullores 
dhe vazhdon duke kërkuar votëbesimin. Duke pasur parasysh që këtu përbërjen ne nuk e 
kemi të qartë, si dhe duke pasur parasysh problemet që kemi ne në rrethe, unë flas vetë si 
drejtues rrethi që jam, nuk e quaj jashtë këtij neni për të shprehur një mendim timin kur të 
paraqitet përbërja e Qeverisë dhe Qeveria e Përkohshme që është sot dhe për atë kryetar 
qeverie që do të formohet të ketë parasysh ketë mendim timin. E para, duhet të riorganizohet 
Ministria Komunale.  

(Në sallë ka reagime)  
Kastriot Islami -  Ju lutem, mos hyni në gjëra konkrete tani, se do të kërkojmë...  
Anastas Pone - Unë kërkoj, besoj se shpreh dhe mendimin e shumicës së shokëve 

kolegë të punës shtetërore …  
Kastriot Islami -  Propozimi tuaj është shumë i vlefshëm, kur të zgjidhet Kryetari i 

Këshillit të Ministrave propozoni dhe këtë.  
Anastas Pone - Shoku Kryetar, ju lutem juve dhe gjithë deputetëve, që për 1 minutë 

mbyll diskutimin tim; e para unë nuk jap arsyen pse, por i ndiejmë atje; e dyta, të shikohet 
mundësia edhe për një ministri pune dhe punësimi, por jo në rangun e drejtorisë së punës 
dhe të pagave që ka Komisioni i Planit si deri tani, që s’i kemi parë hajrin fare. Unë rezervoj të 
drejtën time që kur të paraqitet ky program, të jap mendime konkrete. Prandaj e them para 
kohe këtë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti …  
Një deputet  - Në lidhje me paragrafin e tretë: Në sesionin e parë të Kuvendit Popullor 

dhe në çdo rast tjetër, Kryetari i Këshillit të Ministrave i paraqet Kuvendit Popullor përbërjen 
dhe programin e Qeverisë. Përbërja dhe programi janë dy gjëra të veçanta. Këtu mendoj se 
duhet shtuar që votëbesimi duhet të marrë me vete për të dyja, për secilën me shumicën e 
votave. Më pas, në rast se nuk merr votëbesimin për përbërjen e Qeverisë, Kryetari i Këshillit 
të Ministrave i paraqet një herë dorëheqjen Presidentit të Republikës, i cili propozon përsëri 
Kryetarin, jo Kryetarin e ri të Këshillit të Ministrave.  Kur nuk merr votëbesimin për programin 
e Qeverisë, Kryetari i Këshillit të Ministrave i paraqet dorëheqjen Presidentit, i cili propozon 
Kryetarin e ri të Këshillit të Ministrave.  

Kastriot Islami -  Ju Iutem, më jepni propozimin tuaj konkret. Fjalën e ka deputeti Agron 
Fishta.  

Agron Fishta - Deputet i rrethit të Durrësit. Pa hyrë në komente, mendoj që të formulohet 
kështu: Dy paragrafët e parë të mbeten siç janë, pa ndryshime. Paragrafi i tretë të formulohet: 
“Në sesionin e parë të Kuvendit Popullor dhe në çdo rast tjetër kur formohet Qeveria e re, 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, i cili propozohet nga Presidenti dhe miratohet me shumicën e 
votave nga Kuvendi Popullor, i paraqet atij përbërjen dhe programin e Qeverisë së re, duke 
kërkuar votëbesimin për të. Pra, edhe kjo fjala për të është shtëse. Paragrafi i fundit të 
formulohet kështu: Në rast se nuk merr votëbesimin, Kryetari i Këshillit të Ministrave i paraqet 



menjëherë dorëheqjen Presidentit të Republikës, i cili bën ripropozimin për Kryetarin e 
Këshillit të Ministrave, sepse mund të propozohet po ai kryetar, por me kabinet të ri, pra për 
Kryetarin e Këshillit të Ministrave, duke caktuar të mëparshmin ose një të ri.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Vangjel Stamo.  
Vangjel Stamo - Unë, në fakt, kisha një formulim të ri për nenin 34, por meqenëse në 

propozimin e deputetit Gramoz Pashko u fol dhe për përbërjen e Qeverisë, në qoftë se do 
vendoset që përbërja e Qeverisë të cilësohet qysh në nenin 32, mendoj që formulimi me i 
plotë e më i saktë të jetë ky: “Qeveria ose Këshilli i Ministrave përbëhet nga Kryeministri, 
ministrat dhe anëtarë të tjerë të përcaktuar me ligj”. Duke futur këtë formulim, kam parasysh 
që të gjithë personat që në nenin 34 cilësohen si persona të barazuar me ta, një shprehje jo 
shumë e saktë juridike dhe e papërcaktuar, do thoja është mirë që të thuhet “anëtarë të tjerë 
të caktuar me ligj”. Gjithashtu, në nenin 34 futet si përbërës i Qeverisë dhe Kryeministri; në 
fakt zëvendëskryeministri. Kam mendimin që posti i zëvendëskryeministrit të mos jetë i 
cilësuar në mënyrë të veçantë, sepse siç i kemi dhe ne mendimet tona, që në postin e 
zëvendëskryeministrit janë ministrat e tjerë të Qeverisë. Kështu që, kur themi ministra, i 
presupozojmë dhe zëvendëskryeministrat. Prandaj në qoftë se formulimi i përbërjes edhe një 
herë tjetër do të futet në propozimin e deputetit Pashko, për të cilin unë jam plotësisht dakord 
në parim, mendoj që përbërja të formulohet siç e paraqita unë. Unë do të paraqes vetëm për 
atë formulimin e përbërjes.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Sadedin Balla.  
Sadedin Balla - Unë mendoj se këtu në nenin 32 jepet procedura si veprohet për të 

hartuar Qeverinë e re dhe s’jam dakord me atë që tha zoti Gramoz Pashko, se në nenin 34 
specifikohet tamam nga se përbëhet Qeveria. Pastaj ka dhe një pasaktësi, në bazë të nenit 
27, pika 7. Presidenti emëron, por i propozon Kuvendit Popullor personin që ai mendon se 
mund të formojë Qeverinë e re. Prandaj unë mendoj se në përgjithësi neni 32 është në rregull 
dhe s‘ka përse ta diskutojmë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Pëllumb Kapo.  
Pëllumb Kapo  - Nuk ka nevojë të bëhen përzierje nenesh dhe konkretisht formulimi i 

nenit 32 të jetë konkretisht: “Këshilli i Ministrave është organi më i lartë ekzekutiv dhe 
urdhërdhënës; ai emërohet në sesionin e parë të Kuvendit Popullor dhe në çdo rast tjetër, kur 
formohet Qeveria e re. Kryetari i Këshillit të Ministrave i paraqet Kuvendit Popullor përbërjen 
dhe programin e Qeverisë, duke kërkuar votëbesimin e tij. Mbasi merret votëbesimi prej 
shumicës së deputetëve, përcaktohet një limit. Qeveria e re bën betimin para Kuvendit. Në 
rast se nuk merr votëbesimin, Kryetari i Këshillit të Ministrave i paraqet menjëherë dorëheqjen 
Presidentit të Republikës, i cili ripropozon Kryetarin e ri të Këshillit të Ministrave.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Gramoz Pashko.  
Gramoz Pashko  - Dua të sqaroj diçka për propozimin tim. Problemi është këtu. Nuk ka 

ndonjë problem thelbësor në propozimin tim; këtu është fjala vetëm për të kapërcyer këto 
momente të emërimit. Dhe varianti që propozoi deputeti Pëllumb Kapo nuk ka asgjë të keqe. 
Unë jam plotësisht dakord, vetëm mbetet e papërcaktuar se kush e emëron Kryetarin e 
Qeverisë dhe kush i emëron ministrat. Domethënë në nenin 34 janë të tjera probleme, 
domethënë përcaktohen parimet si formohet Qeveria, por është tjetër gjë neni 34, nuk duhet 
ngatërruar me nenin 32.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fehmi Abdiu.  
Fehmi Abdiu - Siç e mendoj unë, qëllimi i nenit 32 është ky: që të përcaktojë se cili është 

organi më i lartë ekzekutiv dhe urdhërdhënës; kjo e para, dhe, e dyta, që të përcaktojë kriteret 
e zgjedhjes dhe të emërimit të Qeverisë. Problemin e parë, neni 32 në mënyrë të plotë e 
përcakton paragrafin e parë, ndërsa problemin procedural për mënyrën e zgjidhjes, emërimit 
do t’i përziej, të dyja këto i përcaktojnë dispozitat e tjera. Nuk duhet të fusim në këtë nen 
problemet që kanë të bëjnë me përbërjen e Këshillit të Ministrave, për të cilën neni 34 e ka 
përcaktuar në mënyrë të shkoqur dhe të qartë. Duke mbaruar me kaq, të mos bezdis e 
mërzis shokët, pajtohem pjesërisht me propozimin e deputetit Fatos Nano që në nenin 32 të 
bëhet vetëm një shtesë apo që të tregojë se si dhe kush e propozon Kryetarin e Këshillit të 
Ministrave. Pra, për pasojë, të shtohet që Presidenti propozon Kryetarin e Këshillit të 
Ministrave. (Ka kundërshtime). Po mirë, ky ishte propozimi im.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputetja Natasha Lako. 
Natasha Lako - Unë kam një propozim, që të shtohet në marrëveshjen e përpilimit të 

plotë, nuk kam ndonjë mendim, por të shtohet me votim të fshehtë, sepse më duket problem 
shumë i rëndësishëm të miratohet nga Kuvendi Popullor me votim të fshehtë: përbërja e 
Qeverisë dhe caktimi i Kryetarit të Shtetit.  



Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Panajot Barka - Desha të jepja përsëri disa mendime lidhur me procedimin për miratimin 

e neneve. Këtu ka shumë propozime, mendoj se çdo propozim ka një element të ri në 
përbërjen e nenit; në përgjithësi janë këto: Kush e emëron Kryeministrin, afati i krijimit të 
Qeverisë dhe i paraqitjes së programit, kërkesën për votëbesimin që është i dyfishtë për 
përbërjen dhe programin; përcaktimi i limitit, që përcakton marrjen e votëbesimit mbi 50 për 
qind, betimin që duhet të bëjë, afati i emërimit të Kryeministrit të ri, mënyra e votimit. Të gjitha 
këto elemente që dolën, nuk e di në qoftë se ka dhe të tjerë, t’i nënshtrohen mekanizmit të 
votimit dhe këto t’i marrë pastaj grupi i juristëve dhe të përpilojë një ligj të ri përfundimtar, një 
mënyrë procedimi që mund të na përshpejtojë shumë për avancimin në aprovimin e neneve 
të tjerë.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, fjalën e ka juristi Leon Kosta.  
Leon Kosta - Është e qartë që ky vartant që paraqitet, duke pasur parasysh që kemi të 

bëjmë me një ligj organik që i referohet Qeverisë jo vetëm në një nen, po në disa nene, ka të 
bëjë me variantin që nuk do ta caktojë Presidenti ministrin dhe as përbërjen e Qeverisë. Por 
Presidenti do t’ja propozojë ministrin Kuvendit. Kuvendi do ta zgjedhë, do ta miratojë dhe 
përbërjen e Qeverisë. Ky është një variant që është përdorur dhe tradicionalisht nga ana 
jonë. Unë s ‘kam kundërshtim që të hidhet në votë dhe varianti i deputetit Gramoz Pashko, 
për shkak se në republikën e kulluar parlamentare, Presidenti është ai që cakton 
Kryeministrin dhe miraton përbërjen e Qeverisë e mandej Qeveria si përbërje dhe si program 
i saj miratohet dhe merr votëbesimin e saj në Kuvend. Unë them, me që ka dy propozime, të 
bihet dakord në parim nga Kuvendi, cilën linjë do ndjekim, atë të Presidentit, domethenë të 
republikës parlamentare të mirëfilltë, apo variantin që kemi përpara dhe mbi këtë bazë të 
bëjmë riformulimin e nenit, bashkë me procedurën që kërkohet dhe që u hodh në propozim 
këtu dhe pastaj ta shikojmë përfundimisht, në marrëveshje me grupet ose t’i paraqitet dhe një 
herë Kuvendit, si të bien dakord deputetët, sepse kështu nuk do të arrijmë ta miratojmë 
asnjëherë. Ka dy variante bazë, njëri nga këta duhet të fitojë: o me sistemin parlamentar ose 
me variantin e paraqitur që derogon nga sistemi i kulluar parlamentar, i republikës 
parlamentare.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Ali Kaza.  
Ali Kaza  - Lidhur me problemin që po diskutojmë, unë mendoj se këtë çështje, 

domethënë si përbëhet Qeveria dhe si miratohet, e kemi zgjidhur njëherë dhe konkretisht në 
pikën 6. Te kompetenca të Presidentit kemi thënë: “I propozon Kuvendit Popullor caktimin e 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe pranon tërheqjen e tij”. Kjo është zgjidhur, ndërsa lidhur 
me përbërjen e Qeverisë, te pika 9 "Kompetencat e Kuvendit Popullor” kemi thënë: “Zgjedh, 
emëron dhe shkarkon Këshillin e Ministrave, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme 
dhe zëvendësit e tij. Kështu që nga pikëpamja procedurale është e zgjidhur kjo çështje. Kam 
mendimin që nuk ka vend të diskutohet të ky nen që diskutojmë sot. (Ka zëra nga salla) 
Miratimin e Kryeministrit dhe miratimin e Qeverisë ia kemi lënë Kuvendit Popullor.  

Kastriot Islami -  Propozim tjetër, ju lutem? Neritan Ceka.  
Neritan Ceka  - Më duket se propozimi i zotit Gramoz Pashko përputhet me procedurën 

që kemi ndjekur deri tani, domethënë për një republikë parlamentare të mirëfilltë dhe duket që 
nga pika 7. Emëron dhe shkarkon midis dy sesionëve Kryetarin e Këshillit të Ministrave, 
anëtarët e veçantë të Qeverisë, një numër të kufizuar etj., etj. ose i propozon Kuvendit  
Popullor caktimin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, domethenë këto përputhen, prandaj 
duhen të jenë patjetër në këtë nen dhe kështu jemi brenda caqeve të republikës 
parlamentare. Një vërejtje e dytë, ndoshta figuron aty, është mënyra e votimit të mocionit të 
mosbesimit. Këtu thuhet që është me shumicë, jam dakord, por ka të bëjë, do t’ia kërkonit 
grupit të juristëve si do të jetë kjo, në ç’mënyrë do të jetë ky lloj votimi. (“I fshehtë”,  dëgjohet 
zëri i Natasha Lakos). Unë do të qëndroja, pra, të miratojmë propozimin e zotit Gramoz 
Pashko, që i përmbledh të gjitha këto që u propozuan dhe qëndron brenda procedurës.  

Kastriot Islami -  Propozim tjetër, ju lutem. Jeni dakord që ta hedhim në votë apo të 
mblidhet një grup tjetër, bashkë me juristët ta fomulojnë? (Dëgjohen zëra, dakord) . 
Dakord, por të mos biem në fund pastaj që... (mendimi është lënë përgjysmë). 
Asnjeri s’duhet të flasë gjatë kohës që hidhet në votë, se në momentin që fi ton 
apo s’f iton, pastaj fillojnë të ngrenë gishtat. Dakord e hedhim në votë.  

Propozimi i deputetit Gramoz Pashko: “Këshilli i Ministrave është organi më i lartë 
ekzekutiv dhe urdhërdhënës. Ai përbëhet nga Kryetari dhe ministrat. Këshilli i Ministrave 
emërohet në sesionin e parë të Kuvendit Popullor. Kryetari i Këshillit të Ministrave emërohet 
nga Presidenti i Republikës, i cili me propozim të Kryetarit emëron edhe ministrat. Kuvendi 



Popullor miraton përbërjen, programin e Këshillit të Ministrave me shumicë votash. Në 
sesionin e parë, para marrjes së funksioneve, Kryetari i Këshillit të Ministrave dhe ministrat i 
betohen Presidentit në prani të Kuvendit Popullor dhe, në çdo rast tjetër, kur formohet 
Qeveria e re, Kryetari i Këshillit të Ministrave i paraqet Kuvendit Popullor përbërjen dhe 
programin e Qeverisë, duke kërkuar votëbesim. Në rast se nuk merr votëbesimin, Kryetari i 
Këshillit të Ministrave i paraqet menjëherë dorëheqjen Presidentit të Republikës, i cili 
propozon Kryetarin e ri të Këshillit të Ministravë. E qartë (dëgjohen zëra) keni votën, unë 
thashë të bëhet një redaktim.  

Kush është pro? Ju lutem, sekretaria numëroni votat! Nuk pranoj sqarime, ju lutem. I 
dhashë për sqarim variantet, për të bërë një formulim të përbashkët jo me vota; tani me vota 
deri në fund (dëgjohen zëra që kundërshtojnë). Ju lutem! Kundër? Abstenim! Bie ky 
propozim, meqenëse nuk merr dy të tretat e votave.  

Fatos Nano  - Mbase e riformulonim, p.sh. elementi betim  është i nevojshëm. Referoni 
ndaj ndonjë neni tjetër që Presidenti emëron etj., etj,., prandaj ta konceptojmë në tërësi, që 
elementi përbërje e Këshillit të Ministrave është neni 34 dhe mund ta diskutonim aty, se kemi 
lënë jashtë zëvendëskryetarët.  

Neritan Ceka  - Zoti Kryetar, zhvillimi i kësaj pjese të punimeve tona tregon një lodhje 
dhe mosndjekje të punimeve nga një pjesë që është prezente ose dhe nga ata që nuk janë 
prezent. Propozoj që të punohet ashtu siç thatë ju mbi formulimin më të saktë të këtij neni 
dhe të marrim një pushim. Seanca, mundësisht, të fillojë nesër.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, atëherë mbaj përgjegjësinë vetë. Do të mblidhen grupet 
parlamentare, ta riformulojnë atë pastaj t’jua paraqesin nenin të riformuluar me të gjitha 
elementet pozitive që ka secili propozim. Punimet rifillojnë nesër, në orën 10.00 

 
E hene, date 29.4.1991 
 
Kastriot Islami -  Të nderuar deputetë, meqenëse shumica e deputetëve është e 

pranishme, seancën e deklaroj të hapur. Dje diskutuam për nenin 32 dhe, mbi bazën e të 
gjithë materialeve, është bërë ky formulim: “Këshilli i Ministrave është organi më i lartë 
ekzekutiv dhe urdhërdhënës. Këshilli i Ministrave emërohet në sesionin e parë të Kuvendit 
Popullor; Presidenti i Republikës emëron Kryetarin e Këshillit të Ministrave dhe, me 
propozimin e tij, edhe ministrat. Përbërja e Qeverisë dhe programi i saj, brenda 5 ditëve, 
caktohen nga Kuvendi Popullor me shumicë votash. Në rast se nuk merr votëbesimin, 
Kryetari i Këshillit të Ministrave i paraqet menjëherë dorëheqjen Presidentit të Republikës, i 
cili cakton Kryetarin e ri të Këshillit të Ministrave. Para marrjes së funksioneve, Kryetari i 
Këshillit të Ministrave dhe ministrat i betohen Presidentit të Republikës." Kush është pro për 
këtë propozim?  

Sali Berisha - Dhe në çdo rast tjetër kur formohet Qeveria se duke thënë “në sesionin e 
parë”, ju  s’mund të përjashtoni mundësitë e tjera; boca e vjetër e ka.  

Kastriot Islami -  Dakord, është një korrigjim teknik që do bërë.  
Sali Berisha - Dakord.  
Kastriot Islami -  Pra, kush është dakord për propozimin e bërë? Kundër? Abstenim? 

Miratohet neni 32, me mbi dy të tretat e votave.  
Neni 33.  
Spikeri - Deputetët kanë të drejtë të paraqesin në çdo kohë një mocion mosbesimi ndaj 

Këshillit të Ministrave dhe anëtarëve të veçantë të tij. Mocioni i mosbesimit duhet të 
nënshkruhet të paktën nga një e dhjeta e deputetëve dhe nuk mund të shqyrtohet nga 
Kuvendi Popullor, pa kaluar 3 ditë nga paraqitja e tij.  

Mosmiratimi nga Kuvendi Popullor i propozimit të paraqitur nga Qeveria, nuk sjell si 
pasojë dorëheqjen e detyrueshme të Qeverisë.   

Kastriot Islami -  Ka vërejtje?  
Maksim Konomi - Në këtë nen thuhet se deputetët kanë të drejtë të paraqesin në çdo 

kohë mocion mosbesimi ndaj Këshillit të Ministrave. Jam i mendimit që dhe Këshillit të 
Ministrave t’i njihet e drejta t’i kërkojë Kuvendit Popullor pranimin e një mocioni votëbesimi. 
Në lidhje me një çështje të caktuar të politikës ose me një projektligj. E kam dërguar 
formulimin që të vihet pas paragrafit të parë një paragraf tjetër, ku të thuhet: “Këshilli i 
Ministrave ka të drejtë të kërkojë nga Kuvendi Popullor pranimin e mocionit të votëbesimit për 
një çështje të caktuar që ka lidhje me politikën e Qeverisë ose një projektligj të paraqitur prej 
saj”; është një normë parlamentare.  



Kastriot Islami -  Propozim tjetër, ju lutem? Mirë. Hedhim në votë propozimin e deputetit 
Maksim Konomi, i cili është formuluar në këtë mënyrë: “Deputetët kanë të drejtë të paraqesin 
në çdo kohë një mocion mosbesimi ndaj Këshillit të Ministrave ose anëtarëve të veçantë të tij. 
Mocioni i mosbesimit duhet të shkruhet nga të paktën një e dhjeta e deputetëve dhe nuk 
mund të  shqyrtohet nga Kuvendi Popullor pa kaluar 3 ditë nga paraqitja e tij. Këshilli i 
Ministrave ka të drejtë të kërkojë nga Kuvendi Popullor pranimin e një mocioni votëbesimi për 
një çështje të caktuar që ka lidhje me politikën e Qeverisë ose për një projektligj të paraqitur 
prej saj. Mosmiratimi nga Kuvendi Popullor i një propozimi të paraqitur nga Qeveria nuk sjell 
si pasoje dorëheqjen e detyrueshme të Qeverisë”.  

Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet neni 33 me dy të tretat e votave.  
Neni 34  
Spikeri - Neni 34. “Në përbërjen e Këshillit të Ministrave hyjnë: Kryetari, 

zëvendëskryetarët, ministrat dhe personat e barazuar me ta. Në përbërjen e Këshillit të 
Ministrave mund të ketë dhe ministër pa portofol. Këshilli i Ministrave mund të përbëhet edhe 
nga persona që nuk janë deputetë. Këshilli i Ministrave vendos me shumicë votash kur është 
e pranishme shumica e tij”.  

Kastriot Islami -  Vërejtje? Fjalën e ka deputeti Gramoz Pashko .  
Gramoz Pashko - E biseduam me shokët e tjerë, kemi përgatitur një formulim të 

propozuar nga grupi i shokëve dhe nga grupi i zotërinjve. Në qoftë se doni ta lexoj, për t’i 
paraprirë sipas këshillave shumë të urta që ju na dhatë dje, zoti Kryetar, që ta kalonim më me 
shpejtësi këtë punë.  

Kastriot Islami -  Falemnderit.  
Gramoz Pashko - Ideja jonë është që të formulohet kështu neni 34: “ Në përbërjen e 

Këshillit të Ministrave hyjnë: Kryetari, zëvendëskryetarët (Për  zëvendëskryetarët mund të 
kishim disa diskutime, por po e lëmë, meqenëse e kishte merak zoti Fatos Nano), ministrat 
dhe personat e tjerë që vëmë me ligj.  

Në përbërjen e Këshillit të Ministrave mund të ketë dhe ministër pa portofol. Anëtar i 
Këshillit të Ministrave mund të jetë çdo shtetas shqiptar me banim të përhershëm në 
Republikën e Shqipërisë dhe që gëzon të drejtën e zgjedhësit. Anëtari i Këshillit të Ministrave, 
përveç mandatit të deputetit, nuk mund të ketë asnjë funksion tjetër shtetëror ose përfaqësim 
profesional dhe as të marrë pjesë në organizma drejtues, në organizata ekonomike e 
tregtare. Anëtari i Këshillit të Ministrave mund të lërë postin e tij vakant dhe kur nuk siguron 
votëbesimin ose kur jep dorëheqjen. Këshilli i Ministrave është organ kolegjial. Ai vendos me 
shumicë votash kur është e pranishme shumica e tij. Ministrat janë përgjegjës kolegjialisht 
për aktet e Këshillit të Ministrave dhe individualisht për aktet e dikastereve të tyre. Përbërja, 
atributet dhe organizimi i Këshillit të Ministrave rregullohen me ligj”. Doni të bëjmë dhe 
sqarime për këtë gjë? Është nevoja apo jo? Si mendoni, zoti Kryetar, se ju i jepni drejtim.  

Kastriot Islami -  Bëni sugjerime deputeti Pashko!  
Gramoz Pashko - Atëherë paragrafi i parë, në krahasim me materialin e paraqitur në 

këtë dorëshkrim, nuk ndryshon. Këtu thuhet personat e barazuar me ta, gjë që është krejt e 
papërcaktuar dhe ne themi personat e përcaktuar me ligj, sepse nesër, pasnesër me ligj do të 
përcaktohen persona të ndryshëm që do të kenë atribute të ndryshme me ministrat, për 
shembull Kryetari i Komisionit të Planit të Shtetit mund të mos ketë ose Kryetar i Komisionit 
Ekologjik do ta përcaktojë saktë. Kjo mbetet siç është, ministrat pa portofol. Ne japim disa 
cilësime që duhet të ketë anëtari i Këshillit të Ministrave, sepse këtu ishte lënë bosh. Çfarë 
duhet të jetë, d.m.th. shtetas shqiptar dhe gëzon të drejtën e zgjedhësit. Problemi kyç, për 
mendimin tonë, ramë dakord dhe biseduam me shokë dhe me zotërinj, është që, përveç 
mandatit të deputetit, i cili është një mandat përfaqësimi, ai s ‘mund të ketë mandate të tjera 
përfaqësimi, për shembull të ketë një funksion shtetëror tjetër, ministër ose një përfaqësim 
profesional, domethënë të vijë këtu dhe të përfaqësojë në të njëjtën kohë ku e di unë, 
sindikatat apo një organizatë tjetër profesionale dhe as të marrë pjesë në organizma drejtues 
të organizatave ekonomike tregtare, për shembull të jetë presidenti i një firme. Kjo është për 
ta zhveshur ministrin nga funksione të tjera. Të mos kemi funksione partiake, ai mund të jetë 
në çfarëdolloj funksioni partiak. Anëtari  i Këshillit të Ministrave mund ta lërë postin vakant, 
kur nuk siguron votëbesimin ose kur jep dorëheqjen, gjë që nuk figuronte, domethënë ishte 
lënë këtu e drejta që të futej Qeveria dhe të mos kishte të drejtën të largohej Qeveria, qoftë 
edhe kur nuk i jepej votëbesimi. Është organ kolegjial dhe vendos me shumicë votash, kur 
është e pranishme shumica e tij. Kjo është e qartë për të gjithë. Kemi shtuar këtë paragraf që 
ministrat janë përgjegjës kolegjialisht për aktet e Këshillit të Ministrave që janë marrë 
bashkërisht dhe individualisht për aktet e dikastereve të tyre. Dhe kjo është një normë bazë 



që ekziston në të gjitha kushtetutat dhe kanë të bëjnë me formimin e Qeverisë. Pastaj kemi 
vënë ligjin, i cili do të rregullojë strukturën dhe drejtimet kryesore dhe organizimi që do të ketë 
Këshilli i Ministrave. Këto kisha.  

Kastriot Islami -  Paraqiteni me shkrim propozimin tuaj, ju lutem! Fjalën e ka deputeti Ylli 
Vejsiu.  

Ylli Vejsiu - Unë kam një çështje të vogël: Sipas këtij neni, rezulton se Këshilli i 
Ministrave vendos dhe me një të katërtën e tij, anëtarë, në rast se do ishin të pranishëm një e 
dyta plus një e anëtarëve që votojnë pro, domethënë sikur të supozojmë që Këshilli i 
Ministrave të përbëhet nga 12 veta, mund të ndodhë, sipas këtij formulimi, që një vendim të 
merret me 3 ose 4 veta. Mund të jetë, për shembull, Ministri i Mbrojtjes, Ministri i Punëve të 
Brendshme dhe Kryetari i Komitetit të Arteve dhe i Kulturës, të marrë një vendim për një 
problem të industrisë, ndoshta do të ishte logjike të thuhej me shumicën absolute të votave jo 
të anëtarëve të pranishëm, po të anëtarëve të Qeverisë. Ta formuloj mendimin?  

Kastriot Islami -  Formulojeni mendimin tuaj, ju lutem! Propozim tjetër? Ilir Manushi.  
Ilir Manushi - Duke qenë plotësisht dakord me propozimin që bëri deputeti Pashko, duke 

pasur parasysh dhe formulimin që është këtu në paragrafin e dytë, ku thuhet: “Këshilli i 
Ministrave mund të përbëhet dhe nga persona që nuk janë deputetë”. Duke pasur parasysh 
këtë paragraf, propozoj që të thuhet: “Kryetari i Këshillit të Ministrave duhet të jetë deputet; 
për ministrat të përcaktohet numri i tyre që nuk do të jenë deputetë të Kuvendit”. Nuk kam 
propozim konkret, por mendoj që të shikohet nga grupe specialistësh për këtë punë.  

Kastriot Islami - Namik Dokle.  
Namik Dokle - Lidhur me propozimin që paraqitën bashkërisht dy kryesitë, ndoshta do të 

ishte me vend të diskutohej propozimi i Ylli Vejsiut, lidhur me numrin dhe më duket se është i 
arsyeshëm; në qoftë se marrim një rast ekstrem që merr pjesë gjysma e Qeverisë dhe 
vendimi merret me një të dytën (gjysmë), arrin në atë llogari që thotë deputeti Ylli Vejsiu, 
mendoj se është mirë që në ligje të parashikohen edhe raste të tilla të jashtëzakonshme,  
prandaj më duket i drejtë sugjerimi i deputetit Ylli Vejsiu, për t’iu shtuar asaj që hartuam 
bashkërisht.  

Kastriot Islami -  Propozim tjetër, ju lutem? Fjalën e ka deputeti Leontiev Çuçi.  
Leontiev Çuçi - Një pyetje kisha për deputetin Pashko. Nuk e di, në atë formulim a e ka 

parasysh se një anëtar qeverie mund të ngarkohet me detyra shtetërore për të përfaqësuar, 
për shembull, komisione bashkëpunimi ekonomik ose tregtar...   

Gramoz Pashko - Problemi i përfaqësimit në këtë rast është kontabël, është si të thuash, 
funksionin që ai ka si anëtar i Qeverisë, ndërsa flasim për përfaqësime, nënkuptojmë 
përfaqësime që janë jashtë funksionit, përfaqësime të tjera që janë jashtë këtij funksioni, 
sepse do të ishte krejt pa kuptim që një ministër, i cili përfaqëson organin më të lartë të 
ekzekutivit shqiptar, përfaqëson, në të njëjtën kohë, edhe hallka të tjera, domethënë të 
dublohen, ai mund të jetë dhe kryetar i shoqatës së gjuetarëve, nuk prish asnjë punë, por kur 
është fjala për funksione të këtilla.  

Kastriot Islami -  Propozim tjetër, ju lutem? Ju lutem, propozimin e Ylli Vejsiut, 
sekretaria!  

Po e kam fjalën e kësaj një e dyta e shumicës. Si ta bëjmë ta integrojmë? Jeni dakord të 
integrohet?  

Mendoj të procedojmë në një mënyrë. Kush është pro që të integrohet propozimi i Ylli 
Vejsiut? Kundër? Abstenim? Atëherë në propozimin që do të bëhet do të integrohet dhe 
propozimi i Ylli Vejsiut. Propozimi i parë është i deputetit Gramoz Pashko.  

Napolon Roshi - T’i propozohet Kuvendit, më duket se dhe kjo është mjaft e arsyeshme 
që të jetë një numër, një përqindje e caktuar deputetësh që nuk do të jenë anëtarë 
parlamenti, se mund të na bëhet një këshill ministrash nga të gjithë jo deputetë. Të paktën të 
vihet një e katërta ose një e treta. Mendoj se është logjike (Në sallë dëgjohen zëra). Pra, të 
integrohet në propozimin e Gramoz Pashkos.  

Kastriot Islami -  Dakord. Sekretaria ju lutem, propozimin? Fjalën e ka deputeti Besnik 
Mustafaj.  

Besnik Mustafaj - Mendoj që nuk është shqetësuese nëse ministrat janë apo nuk janë 
deputetë. Në shumë vende të botës, me sa kemi dëgjuar, nuk lejohet të jetë deputet ministri. 
Nuk mund të kryejë detyrën e tij si deputet. Ne nuk kemi pse vëmë këtë kondicion që ai të 
mos jetë deputet, por mendoj se duhet të na shqetësojë ideja se ministrat duhet të jenë 
deputetë. Mendoj se nuk kemi pse inkludojmë në këtë ligj me përqindje të caktuar, për të 
qenë deputet ose jo një anëtar i Këshillit të Ministrave.  

Kastriot Islami -  Dakord. Atëherë, fjalën e ka deputeti Fatos Nano.  



Fatos Nano - Edhe mua më duket i drejtë mendimi i deputetit Mustafaj. Do të ishte vërtet 
e dëshirueshme që në përbërjen e Parlamentit të kishim në një kohë të caktuar, si rezultat i 
zgjedhjeve, njerëzit me aftësi më të spikatura administrative drejtuese dhe profesionale apo 
politike; por kjo nuk është e thënë të ndodhë gjithmonë. Kështu që,duke lënë në parim që në 
përbërjen e Këshillit të Ministrave mund të jenë dhe pjesëtarë që nuk janë deputetë, më duket 
se e lëmë të hapur problemin për të thithur në këtë organ të lartë të ekzekutivit dhe njerëz të 
tjerë që nuk janë pjesëtarë të Parlamentit.  

Falemnderit.  
Kastriot Islami - Atëherë lexoj propozimin e Ilir Manushit për ta integruar në formulimin, i 

cili do të miratohet. “Kryeministri duhet të jetë deputet dhe numri i anëtarëve, jo deputetë, do 
të përcaktohet”. Kush është pro? Ju lutem, unë po lexoj atë që ka sjellë me shkrim Ilir 
Manushi. Në qoftë se ka ndonjëri propozim tjetër, dakord. Pra, propozimi i Ilir Manushit është 
propozuar një i tërë: “Kryeministri të jetë deputet dhe numri i anëtarëve, jo deputetë, të 
përcaktohet.” Kush është pro? Kundër? Abstenim? Bie ky propozim, meqenëse nuk merr dy 
të tretat e votave ose më saktë nuk merr dy të tretat e votave.  

Propozimi i deputetit Gramoz Pashko me pjesën e integruar që thamë të propozimit të Ylli 
Vejsiut. "Në përbërjen e Këshillit të Ministrave hyn: Kryetari, zëvendëskryetarët, ministrat dhe 
personat e tjerë të përcaktuar me ligj. Në përbërjen e Këshillit të Ministrave mund të jetë çdo 
shtetas shqiptar me banim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë dhe që gëzon të 
drejtën e zgjedhjes. Anëtari i Këshillit të Ministrave nuk duhet të ketë, përveç mandatit të 
deputetit, asnjë funksion tjetër shtetëror e profesional dhe as të marrë pjesë në organizmat 
drejtues të organizatave ekonomike e tregtare. Ndaj Këshilli i Ministrave mund të lërë postin e 
tij vakant dhe kur nuk siguron votëbesimin ose kur jep dorëheqjen. Këshilli i Ministrave është 
organ kolegjial. Ai vendos me shumicë votash (më falni është propozimi i deputetit Ylli 
Vejsiu). Këshilli i Ministrave vendos kur voton pro më shumë se gjysma e anëtarëve të tij. 
Ministrat janë përgjegjës kolegjialisht për aktet e Këshillit të Ministrave dhe individualisht për 
aktet e dikastereve të tyre. Përbërja, atributet dhe organizimi i Këshillit të Ministrave 
rregullohen me ligj.” Kush është pro? Kundër? Abstenim. Ky propozim i bërë nga grupet 
parlamentare miratohet me dy të tretat e votave.  

Neni 35  
Spikeri - Neni 35. Këshilli i Ministrave ka këto kompetenca kryesore:  
1. Drejton veprimtarinë për krijimin e politikës së brendshme dhe të jashtme të shtetit.  
2. Nxjerr vendime, urdhëresa dhe udhëzime në bazë të Kushtetutës …” (Dikush ndërhyn, 

Kastriot Islami e ndërpret).  
Kastriot Islami -  T’i kalojmë një nga një pikat? Atëherë, pika e parë: Kush ka vërejtje ose 

sugjerime për pikën e parë? Atëherë, kush është pro për pikën e parë? Kundër? Abstenim? 
Mbetet pika e parë, me mbi dy të tretat e votave.  

Spikeri - Pika e dytë: “Nxjerr vendime, urdhëresa dhe udhëzime në bazë të Kushtetutës e 
të ligjeve dhe për zbatimin e tyre ato nënshkruhen nga Kryetari i Këshillit të Ministrave dhe 
kur kanë karakter normativ botohen në “Gazetën Zyrtare”, me përjashtim të rasteve të 
veçanta të parashikuara me ligj.”  

Kastriot Islami -  Kush ka vërejtje për pikën e dytë? Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Mbetet pika e dytë,  me mbi dy të tretat e votave.  

Spikeri - Pika e tretë: “Drejton dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të 
tjera qendrore të administratës shtetërore të komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë 
dhe cakton strukturën e tyre.”  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Namik Dokle.  
Namik Dokle - Në një diskutim të përbashkët u mendua që kjo pikë të formulohet pak më 

saktë dhe konkretisht kështu: I lutem sekretarisë ta mbajë shënim. “Drejton dhe kontrollon 
veprimtarinë e ministrive, të organeve qendrore e lokale të administratës shtetërore.”  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Genc Ruli.  
Genc Ruli - Duke qenë se në dispozitat e para të përgjithshme ne lamë një tolerancë më 

të madhe në lidhje me raportin e marrëdhënieve organ qendror e organe lokale, nuk do të 
thosha që do të ishte e përshtatshme një formulim i tillë: Unë do të propozoja një formulim 
tjetër të pikës së tretë, ku thuhet: "Drejton dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe 
organeve të tjera qendrore të administratës.” Pra, në pjesën e parë, vërtet në lidhje me 
organet qendrore të administratës e ka këtë kompetencë, por do të thosha ta linim më të lirë 
raportin e tij me organet e administratës lokale, duke e plotësuar në këtë mënyrë pas presjes, 
si dhe e koordinon dhe mbikëqyr veprimtarinë e komiteteve ekzekutive dhe të këshillave 
popullorë, në përputhje me ligjin përkatës. Duke qenë se ne kemi qenë dhe në parim dakord 



që raportet e administratës qendrore dhe të pushtetit qendror me atë lokal të rregullohen me 
një ligj në të ardhmen. Prandaj formulimin e plotë të pikës së tretë po e përsëris edhe një 
herë: “Drejton dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive, të organeve të tjera qendrore të 
administratës shtetërore,  si dhe koordinon dhe mbikëqyr veprimtarinë e komiteteve 
ekzekutive të këshillave ekzekutivë në përputhje me ligjin përkatës.”  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim! Ju lutem, mbani qetësi. Fjalën e 
ka deputeti Napolon Roshi.  

Napolon Roshi - Është e qartë, në vend të “këshillave popullorë”, të vërë “pushtetit lokal”.  
Kastriot Islami -  Propozim tjetër? Ju lutem, sekretaria? Fjalën e ka deputeti Leontiev 

Çuçi.  
Leontiev Çuçi - Unë në parim nuk kam ndonjë gjë për ta kundërshtuar formulimin e 

deputetit Genc Ruli; s’di si e ka kuptuar e konceptuar ai, se kam parasysh që Këshilli i 
Ministrave ka dhe akte normative të tij, që janë të detyrueshme për zbatim në nivelin e gjithë 
ekonomisë dhe në gjithë aspektin territorial. Nga kjo pikëpamje, a është e drejtë që të hiqet 
roli i kontrollit të Këshillit të Ministrave?  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka zoti Genc Ruli.  
Genc Ruli - Jo, nuk e presupozon aspak heqjen e kontrollit dhe s’do të isha dakord me 

atë gjë, se ç’do të mbetej pastaj?  
Leontiev Çuçi - Në formulim më duket se hiqet.  
Genc Ruli - Si dhe koordinon e mbikëqyr.  
Leontiev Çuçi - Është fjala për akte normative të Këshillit të Ministrave në nivelin e gjithë 

ekonomisë. S’do t’i kontrollojë fare në nivel.  
Genc Ruli - Pikërisht, fjala mbikëqyr është kontroll se si ata do t’i kontrollojnë këto akte. 

Nuk e kam hequr atë mendim.  
Kastriot Islami -  Le t’ia lëmë juristëve për ta gjetur termin përkatës. Ideja është e qartë, 

është e njëjta gjë. Fjalën e ka deputeti Ilir Dushi.  
Ilir Dushi - Falemnderit. Do t’ju sugjeroja që nga ana juridike janë dy koncepte të 

kundërta: “mbikëqyr” dhe “kontrollon”. Ndaj do të shtoja, që deputeti Genc Ruli, në 
përcaktimin e tij të vendosë fjalën “kontrollon”. Është një nocion më i saktë dhe që i jep 
kompetencë të plotë Qeverisë për aktet që nxjerr.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fatos Nano.  
Fatos Nano - Mbase kjo mund të zgjidhej, duke e përforcuar me konceptin: “siguron 

zbatimin e detyrueshëm dhe të njësuar të  akteve normative, që kanë shtrirje për gjithë 
territorin ose për gjithë vendin.” 

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Vangjel Stamo.  
Vangjel Stamo - Unë dua të them, meqenëse u saktësua në propozimin që bëri deputeti 

Genc Ruli që të tilla marrëdhënie të pushtetit qendror dhe të pushteteve lokale do të 
rregullohen me ligj; prandaj mendoj se nuk duhet të krijojmë kufizime të tjera të parakohshme, 
të cilat mund të na prishin punë në të ardhmen. Siç ishte formuluar, deputeti Ruli, më duket 
shumë e përshtatshme, sepse në të ardhmen dhe shumë shpejt do të lindë nevoja që të 
bëjmë dhe organizimin e organeve të pushtetit lokal dhe ajo që thuhet aty se “do të 
rregullohet me ligj,” më duket se i merr parasysh këto situata që do të krijohen.  

Kastriot Islami -  Propozim tjetër? Atëherë është propozimi i deputetit Genc Ruli.  
Genc Ruli - Me leje, mendoj që formulimi që dha deputeti Fatos Nano e lë më të lirë dhe 

këtë lloj ekuivoku ku jemi futur; në fakt ideja, me ç’shoh, është e njëjtë nga të dyja palët, pra 
ai formulim e lë më të hapur dhe, në të vërtetë, nuk lë idenë e një centralizmi të tepruar. 
Siguron zbatimin e njësuar, është mëse  logjike, domethënë e tërheq në favor të atij 
formulimi.  

Kastriot Islami -  Duke bërë shtesën.  
Genc Ruli - Ndoshta mund të bëhet një formulim më konkret, në qoftë se na lihet kjo.  
Kastriot Islami -  Ta hedhim në parim me idenë e qartë të korrigjimit të çdo lloji, apo ta 

lëmë për në pushim? (Në sallë reagojnë). Dakord. Atëherë ta votojmë me idenë e një 
korrektimi sa më të saktë. Kush është dakord, shokë?  

Ajli Alushani - Me leje? Propozimi i parë është propozimi i Namik Dokles (Në sallë ka 
kërkesa të shumta për të marrë fjalën).  

Bashkim Kopliku - Zoti Kryetar, unë do të thosha, meqë jemi te pika 3, a duhet të 
përgjigjet apo jo Këshilli i Ministrave për veprimtarinë e organeve e të ministrive? Mos duhet 
të shtojmë: “Drejton, kontrollon dhe përgjigjet për veprimtarinë e ministrive e të organeve të 
tjera qendrore të administratës shtetërore” (Në sallë ka zëra). Ju lutem, mos flisni pa leje! E 
kam kërkuar më përpara fjalën, e kam ngritur dorën, por Kryetari s’i kishte sytë këtej.  



Kastriot Islami -  Thuhet “ka këto kompetenca kryesore.” Derisa theksohet që “ka 
kompetenca... “ 

Bashkim Kopliku – “Drejton, kontrollon dhe përgjigjet,” se na dalin shpeshherë probleme 
të tilla të lindjes së përgjegjësisë nga poshtë lart dhe të grumbullimit të përgjegjësisë; secili 
përgjigjet për varësit si princip i përgjithshëm;  nuk e di, e kam si  mendim për diskutim. A 
duhet të përgjigjet, apo jo?  

Kastriot Islami -  Ka dy momente: E para, “Këshilli i Ministrave ka këto kompetenca,” ose 
më saktë ka atë që thoni ju; e dyta, në nenin 34 thuhet që “mban dhe përgjegjësi.”  

Ylli Bufi - Me leje? Sugjerimi i deputetit Kopliku zgjidhet në nenin 34, kur thamë që 
"Këshilli i Ministrave ka përgjegjësi kolegjiale dhe individuale.”  

Kastriot Islami -  Propozimi i parë është i deputetit Namik Dokle: “Drejton dhe kontrollon 
veprimtarinë e ministrive, të organeve qendrore lokale, të administratës shtetërore.” Kush 
është pro?  

Neritan Ceka - Si herën e kaluar duhet të procedojmë në atë mënyrë, domethënë të na 
propozoni bashkë me shtesën e bërë nga zoti Fatos Nano.  

Kastriot Islami -  Dakord, po është një propozim i veçantë.  
Neritan Ceka - Më duket se aty jemi.  
Kastriot Islami -  Deputeti Namik Dokle, e tërhiqni propozimin tuaj?  
Namik Dokle - Jo, unë nuk e tërheq, por jam dakord me propozimin e Neritan Cekës që 

propozimit tim t’i shtohet propozimi i deputetit Fatos Nano.  
Fatos Nano - Mund ta koordinojmë.  
Kastriot Islami -  Ju lutem, silleni propozimin tuaj me shkrim, për të integruar të tria 

propozimet bashkë.  
Fatos Nano - Unë mendoj ta miratojmë në parim me këto ide që u përmendën dhe ta 

riformulojmë.  
Kastriot Islami -  Atëherë, kush është pro që ta miratojmë në parim me këto ide që 

thamë dhe t’i bëjmë një redaktim teknik në pushim? Kundër? Abstenim? Miratohet dhe pika e 
tretë me mbi dy të tretën e votave me klauzolën e një korrektimi teknik.  

Spikeri - Pika e katërt: “Drejton veprimtarinë për plotësimin e detyrave në fushën e 
mbrojtjes së vendit, në përputhje me vendimet e Këshillit të Mbrojtjes.”  

Kastriot Islami - Kush ka vërejtje? Propozim? Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Miratohet me mbi dy të tretën e votave.  

Spikeri  - Pika e pestë: “Merr masat për sigurimin, ruajtjen dhe forcimin e rendit juridik 
dhe të të drejtave të shtetasve.”  

Kastriot Islami -  Kush ka vërejtje? Propozim? Fjalën e ka deputeti Bardhyl Reso.   
Bardhyl Reso – Jo “ merr masat”, por “siguron.”  
Kastriot Islami -  Dakord. Fjalën e ka deputeti Ali Spahia.  
Ali Spahia - Unë do të thosha të formulohet kështu:”Përgjigjet për sigurimin, ruajtjen dhe 

forcimin e rendit juridik dhe të të drejtave të shtetasve”.  
Kastriot Islami -  Është fjala “kompetencë”, kur është kompetencë; megjithatë bëni 

propozimin tuaj me shkrim. Fjalën e ka deputeti Naim Karriqi.  
Naim Karriqi - Zoti Kryetar, më duket se duhet të kthehemi te pika e katërt se, meqë na 

iku ashtu, dua të jap një sugjerim meqë themi “drejton për veprimtarinë e detyrave në fushën 
e mbrojtjes së vendit, në përputhje me vendimet e Këshillit të Ministrave” dhe kam mendimin 
se për Kryetarin e Këshillit të Ministrave nuk është bërë asnjë..., unë them duhet të jetë 
anëtar i Këshillit të Mbrojtjes, Kryetar i Këshillit të Ministrave; ku di, ta mendojmë. Zotërinjtë të 
mendojnë vetë, por unë kam mendimin që të jetë me ligj, anëtari i Këshillit të Mbrojtjes.  

Kastriot Islami -  Ta mendojmë më vonë. Të mbarojmë pikën e pestë njëherë. Ka 
vërejtje tjetër për pikën e pestë? Fjalën e ka deputeti Argjir Panariti.  

Argjir Panariti – Falemnderit! Po për njerëzit që janë pa shtetësi nuk përgjigjet?  
Kastriot Islami -  Jepni propozimin tuaj, ju lutem, jo pyetje.  
Argjir Panariti - Ajo fjala “shtetasit” duhet “qytetarët” ose një fjalë tjetër që është tamam.  
Kastriot Islami -  Jepeni tamam! Propozim tjetër? Ju lutem, sekretaria propozimet. Është 

propozimi i deputetit Bardhyl Reso, që nuk ka gjë tjetër veçse një redaktim: "Merr masa për 
sigurimin dhe siguron.” Hidhet në votë propozimi i deputetit Bardhyl Reso:”Siguron ruajtjen 
dhe forcimin e rendit juridik dhe të drejtave të individit.” Kush është pro? Ju lutem, sekretaria? 
Kundër?  

Një deputet - Zoti Kryetar, mbase nuk  është kuptuar mirë, “siguron ruajtjen dhe forcimin 
e rendit juridik.”  



Kastriot Islami - Kështu e lexova. Ju lutem! Kundër? Abstenim? Bie ky propozim, 
meqenëse nuk merr dy të tretat e votave. Kush është për formulimin, siç është i shkruar, dhe 
zëvendësimi “shtetas” me “individin”, dakord.  

Fatos Nano - Si në gjithë botën, “Këshilli i Ministrave.”  
Kastriot Islami -  Po, Ismet Ferizaj.  
Ismet Ferizaj - Zoti Kryetar, unë isha i mendimit që propozimi që bëri deputeti i 

mëparshëm qe i drejtë, por formulimi nuk m’u duk i saktë. Jam i mendimit që, duke marrë për 
bazë mendimin e tij, ta formulojmë: “merr masa dhe siguron ruajtjen dhe forcimin e 
rendit juridik dhe të të drejtave të individit.”  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Genc Ruli.  
Genc Ruli - Më falni për ndërhyrjen. Unë do të thosha që ne në nenet e para i fiksuam 

parimet dhe konceptet demokratike që u përmbahet shteti ynë, njohjen e të drejtave të 
individit dhe nuk ka nevojë që ajo të përsëritet me një xhelozi në çdo paragraf që vjen prapa. 
Në qoftë se këtu flasim që shteti ynë, për më tepër Këshilli i Ministrave, merr masa për 
sigurimin dhe ruajtjen e forcimit të rendit juridik, në radhë të parë, ai është një detyrim konkret 
që ai ka ndaj shtetasve të tij, se po ta themi të individit, do të bëjmë një republikë 
kozmopolite, ku Këshilli ynë i Ministrave do të interesohet edhe për amerikanin që jeton në 
Amerikë dhe për afrikanin që jeton në Afrikë e me radhë. Është një përkufizim shumë konkret, 
është raporti i Këshillit të Ministrave me shtetasit e tij. Këtu ka detyrimin ligjor konkret. Kështu 
që shprehja më duket shumë e drejtë dhe nuk e mohon fare angazhimin që ka marrë shteti 
ynë për individin në tërësi, angazhime demokratike.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Abdi Baleta.  
Abdi Baleta - Unë mendoj që mund të qëndrojnë të dy këto formulime, nuk ka ndonjë 

përmbysje të madhe. Veç kësaj, ai ka detyrë të mbrojë këdo që hyn në territorin e Shqipërisë, 
banon këtu, është me shërbim. Ajo mund të ishte shumë mirë; kjo e individit është tepër 
specifike, mund të ishin ato qytetare, por e shtetasve nuk është shumë e saktë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Argjir Panariti.  
Argjir Panariti - Shpjegimin që dha zoti Ruli unë e shoh me rrezik dhe në një aspekt 

tjetër. Ç'do të mendonim ne sikur ta vinim veten tonë në vendin e italianëve që po presin 
emigrantët shqiptarë. Po të mos i kishte shteti italian në mbrojtje dhe në trajtim emigrantët 
italianë. Kështu që unë mendoj që çdo shtet ka për detyrë kujdesin, mbrojtjen dhe të 
emigrantëve. Sot Shqipëria, sigurisht, nuk është në gjendje të presë emigrantë. Por nuk është 
e thënë që ligjet që marrim këtu të jenë të zbatueshme për një ose për dy.  

Kastriot Islami -  Kush është për formulimin siç është i shkruar: “Merr masat për 
sigurimin, ruajtjen dhe forcimin e rendit juridik dhe të të drejtave të shtetasve.”? (Nga salla 
dëgjohen fjalët: “A u bënë vërejtjet, zoti Kryetar, t’i hedhim në votë ato që u bënë vërejtje. Nga 
zoti Baleta u tha për të drejtat e qytetarit”).  

Zoti Baleta tha: “Jam dakord me formulimin se s’ka asgjë, por interpretimi nuk m’u duk i 
drejtë.”  

Një deputet - Aty është Baleta, por ai e shprehu të hiqet “shtetasit” e të vihet “qytetarit.”  
Kastriot Islami -  Sikur s’e dëgjova kështu. Më falni, në qoftë se e dëgjova keq. M’u duk 

se tha “jam dakord me formulimin aty, megjithatë s’jam dakord me interepretimin.” Zoti Baleta 
mund ta thoni prapë vetë.  

Abdi Baleta - Unë kisha parasysh këtë që sido që ta bëjmë, mund të jetë e pranueshme. 
Për mua e preferueshme është  “qytetarit”.   

Kastriot Islami -  Termi “shtetas” është më i gjerë se “qytetar.” Fjalën e ka juristi Leon 
Kosta.  

Leon Kosta - Mua më duket se propozimi që bëri deputeti Genc Ruli është i saktë, sepse 
në tërë legjislacionin tonë ne përdorim termin “shtetas”, edhe në Kushtetutën që do të bëhet, 
ma merr mendja, që kështu do të vihet, se kjo Kushtetutë bëhet, në radhë të parë, për 
shtetasit tanë. Sigurisht, që nuk do të thotë që ne mohojmë të drejtat e personave pa shtetësi 
ose të të huajve që vijnë në vendin tonë. Ata kanë status të veçantë juridik. Madje, kjo nuk 
duhet parë në sensin negativ, sepse kanë shumë gjëra që i kanë më pozitive, pikërisht për 
shkak të ndryshimeve që kanë me shtetasit tanë. Prandaj do të thosha që do të ruhet 
terminologjia e fjalës “shtetas”, jo qytetar, se na duket sikur lëmë mënjanë fshatarët, por 
shtetas në tërë Kushtetutën, në tërë ligjin. Kur të bëhet Kushtetuta përfundimisht, te “Të 
drejtat themelore të shtetasve” të trajtohet në mënyrë të veçantë edhe një nen ose dy nene, 
sa do të jetë e nevojshme, pikërisht për statusin e personave të huaj. Ketë mendim kam unë, 
pastaj le të vendosin deputetët.  

Kastriot Islami -  Deputeti Baleta, e tërhiqni propozimin, apo ta hedhim në votë?  



Abdi Baleta - Nuk e tërheq, hidheni në votë!  
Kastriot Islami -  Dakord. Atëherë është propozimi i deputetit Baleta.  
Fatmir Manushi  - Një minutë.  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fatmir Manushi.  
Fatmir Manushi - Mendoj që frazën e fundit ta formulojmë për “ individët brenda territorit 

të saj.”  
Kastriot Islami -  Dakord. Silleni propozimin tuaj me shkrim. Propozim tjetër? Atëherë 

hedhim në votë në fillim propozimin e zotit Baleta. Është njësoj si në material, por fjala 
“shtetas” të zëvendësohet me “qytetar.” Kush është pro? Ju lutem,sekretaria? Kundër? 
Abstenim? Bie ky propozim, meqenëse nuk merr dy të tretat e votave.  

Propozimi i deputetit Fatmir Manushi. Sekretaria! Ju lutem, kur bëni propozimet bëjini me 
shkrim, apo e tërhiqni propozimin tuaj? Sekretaria, ju lutem, merrni propozimin! Propozimi i 
deputetit Fatmir Manushi është i tillë: Fjala “shtetasit” zëvendësohet me “individit brenda 
territorit të saj.” Kush është pro? Kundër? Abstenim. Bie dhe ky propozim, meqenëse nuk 
merr dy të tretat e votave. Atëherë hidhet në votë propozimi siç është i shkruar. Kush është 
pro? Kundër? Abstenim? Mbetet, me mbi dy të tretat e votave.  

Pika e gjashtë.  
Spikeri - Pika e gjashtë. “Lidh marrëveshje ndërkombëtare, miraton dhe denoncon ato që 

nuk i nënshtrohen ratifikimit.”  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Petrika Minga. 
Petrika Minga - Me një ndryshim të vogël do të dalë më e qartë pika e gjashtë: “Lidh dhe 

miraton marrëveshje ndërkombëtare, denoncon ato që nuk i nënshtrohen ratifikimit.”  
Kastriot Islami -  Redaktim teknik, dakord. 
Fatos Nano - Më falni, zoti Kryetar.  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fatos Nano.  
Fatos Nano - Është tjetër koncept ky që u dha, domethënë Këshilli i Ministrave miraton 

dhe denoncon vetëm ato marrëveshje që nuk i nënshtrohen ratifikimit. I ndryshon kuptimi.  
Kastriot Islami -  Po, fjalën e ka deputeti Tomor Malasi.  
Tomor Malasi  - Unë mendoj të formulohet në këtë mënyrë: “Lidh marrëveshje 

ndërkombëtare, miratohen ose denoncon ato që nuk ratifikohen nga Kuvendi Popullor.”  
Kastriot Islami -  Bëni propozimin tuaj me shkrim! Propozim tjetër? Sekretaria, 

propozimet, ju lutem! Me qëllimin e mirë për të vepruar shpejt, kur bëni propozime, shkruajini. 
Fjalën e ka deputeti Fatos Nano.  

Fatos Nano - Në shqyrtimin e këtyre propozimeve mendoj se duhet të mbajmë parasysh 
klasifikimin që u kemi bërë traktateve; në të gjitha dokumentet janë të veçuara; pra është 
grupi më i rëndësishëm i traktateve ai që ratifikohet ose denoncohet nga Kuvendi Popullor. 
Pastaj në kompetencat e Presidentit kemi lënë një grup tjetër që përjashton ato që ratifikon 
Kuvendi Popullor; së fundi ngelen të gjitha ato që nuk ratifikohen, pra as nga Kuvendi, as nga 
Presidenti. Kështu që gjithçka është në një kontroll vertikal nga Kuvendi.  

Kastriot Islami -  Hidhet në votë propozimi i deputetit Petrika Minga: “Lidh dhe miraton 
marrëveshje ndërkombëtare, denoncon ato që nuk i nënshtrohen ratifikimit.” Kush është pro? 
Ju lutem, sekretaria! Kundër? Abstenim. Bie ky propozim, meqenëse nuk fiton dy të tretat e 
votave.  

Propozimi i deputetit Tomor Malasi: “Lidh marrëveshje ndërkombëtare, miraton ose 
denoncon ato që nuk ratifikohen nga Kuvendi Popullor.” Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Bie dhe ky propozim meqenëse nuk merr 2/3 e votave. Atëherë është formulimi i pikës së 
gjashtë si është e shkruar. Kush është pro? Kundër?Abstenim? Miratohet me mbi dy të tretat 
e votave.  

Pika e shtatë.  
Spikeri - Pika e shtatë. “Harton projektin e treguesve kryesorë të planeve të përgjithshme 

për zhvillimin ekonomik e kulturor të vendit, projektbuxhetin e shtetit, organizon e kontrollon 
zbatimin e planeve dhe të buxhetit bashkërendor, disiplinon dhe kontrollon financat e shtetit 
dhe sistemin monetar e të kreditit.”  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Blerim Çela.  
Blerim Çela - Unë kisha një mendim të tillë, që të formulohet kështu: “Harton programet e 

politikës ekonomike e kulturore, si dhe treguesit ekonomikë më sintetikë: projektbuxhetin e 
shtetit, organizon e kontrollon zbatimin e programeve (aty e ka e planeve) ekonomike dhe të 
buxhetit”, tjetra është njëlloj, “bashkërendon, disiplinon dhe kontrollon financat e shtetit dhe 
sistemin monetar e të kreditit.” Arsyet janë këto, se kjo përputhet me ndryshimet e pikës 3 të 
nenit 15, ku u pranua e u votua pro zotit Genc Ruli, që u cilësua se Kuvendi Popullor miraton 



programet ekonomike të hartuara nga Qeveria dhe Buxheti i Shtetit. Pra, atë që ka 
kompetencë Kuvendi Popullor, atë duhet të paraqesë edhe Qeveria për shqyrtim e miratim. 
Ky është shkaku.  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim!  
Fjalën e ka deputeti Ylli Vejsiu.  
Ylli Vejsiu - Mua ky nen më ngacmon mendimin për një problem të shtruar nga doktor 

Sali Berisha, i cili u kalua shkarazi dhe u la në harresë. Është fjala, meqë kemi bërë 
marrëveshje që mund edhe t’u kthehemi, për të mirën e punës, edhe neneve të mëparshme. 
Ju lutem, të më dëgjojë me qetësi dhe salla. Është fjala për përdorimin e thesarit të shtetit, të 
rezervave dhe sendeve të tjera të çmueshme. Do të mendoja që me inteligjencë t’u kthehemi 
dhe një herë neneve 68 e 15 se 68 e lexojmë  të vjetrin që flet për të drejtat e Kuvendit 
Popullor, në mënyrë që të gjenim një vend të përshtatshëm aty për të futur ketë formulim, të 
cilin e kam menduar dhe...  

Kastriot Islami -  Ju lutem deputeti Ylli Vejsiu, për pikën e shtatë, pastaj kur të mbarojmë 
këtë, propozim tjetër; të mos e zhvendosim vëmendjen. Për pikën e shtatë keni ndonjë 
vërejtje?  

Ylli Vejsiu - E kemi lënë diskutimin e hapur. Mbasi ta mbarojmë këtë nen, do të ma jepni 
përsëri fjalën.  

Kastriot Islami -  Të mbarojmë këtë nen njëherë.  
Ylli Vejsiu - Apo këtë pikë.  
Kastriot Islami - Këtë nen, nenet e tjera dhe pastaj, në qoftë se kemi propozim nenesh. 

Propozim tjetër, ju lutem? Fjalën e ka deputeti Rexhep Uka.  
Rexhep Uka - Kam përshtypjen se te neni 15, kur folëm për kompetencat e Kuvendit 

Popullor, bëmë disa korrigjime, siç e tha një parafolës, për sa i takon terminologjisë. Ajo 
duhet bërë dhe këtu; duhet krehur pak nga e kaluara dhe duhet dhënë një sherbet i ri. Mendoj 
se duhet thënë: “harton programe me treguesit kryesorë për zhvillimin ekonomik e social të 
vendit, projektbuxhetin e shtetit, ndjek në vend, organizon e kontrollon ecurinë e programit e 
të buxhetit, bashkërendon disiplinën dhe kontrollon financat e shtetit dhe sistemin monetar të 
kreditit.”  

Kastriot Islami -Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem! Fjalën e ka deputeti 
Namik Dokle.  

Namik Dokle - Unë do të mendoja që shqetësimi i shokëve për ta përputhur këtë nen me 
ato që kemi aprovuar më përpara është i drejtë, por është e mjaftueshme të shprehet kështu: 
“Harton projektin e treguesve kryesorë, drejtimet e përgjithshme për zhvillimin ekonomik e 
kulturor” dhe vazhdon neni ashtu siç është, domethënë zëvendësohen fjalët “planeve të 
përgjithshme” me “drejtimet e përgjithshme”, sepse kështu kemi rënë dakord edhe më 
përpara. Sekretaria të paraqitet të marrë propozimin.  

Kastriot Islami - Propozim tjetër? Fjalën e ka deputeti Emin Musliu. 
Emin Musliu - Edhe për mbrojtjen e vendit (është fjala për shpenzimet).   
Kastriot Islami - Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim! 
Propozim tjetër? Ju lutem, përqendrohuni, se ka disa shokë që lexojnë gazetat.  
Hedhim në votë propozimin e deputetit Blerim Çela: “Harton programet e politikës 

ekonomike e kulturore, si dhe treguesit ekonomikë më sintetikë, projektbuxhetin e shtetit, 
organizon e kontrollon zbatimin e programeve ekonomike dhe të buxhetit, bashkërendon, 
disiplinon dhe kontrollon financat e shtetit dhe sistemin monetar e të kreditit”. Kush është pro? 
(Me kërkesë nga salla Kastriot Islami e lexon edhe një herë propozimin). Fjalën e ka deputeti 
Ylli Bufi.  

Ylli Bufi - Për të qenë më të saktë për formulimin e kësaj pike, unë do të propozoja: në 
rastin e Kuvendit ne thamë miraton, atëherë në rastin e Këshillit të Ministrave ne duhet të 
themi”atë që miraton Kuvendi.” Pra, pjesa e parë e pikës së shtatë ku thuhet: harton projektin 
e treguesve kryesorë të planeve të përgjithshme për zhvillimin ekonomik të bëhet  siç e 
miratuam në rastin e Kuvendit Popullor; por kur thamë miraton dhe të vazhdojë pjesa e dytë, 
“organizon dhe kontrollon zbatimin e planeve dhe të buxhetit, bashkërendon disiplinën, 
kontrollon financën e shtetit” etj., për të qenë të bashkuara të dy pikat, atë që miraton 
Kuvendi, e miraton Këshilli i Ministrave.  

Blerim Çela - Nuk më keni kuptuar shoku Ylli. Është e njëjta gjë si për Kuvendin Popullor 
dhe për këtë. Unë prandaj e bëra propozimin që të kenë përputhje të dyja. Ajo që kërkon 
Kuvendi Popullor, atë do të paraqesë dhe Qeveria. Prandaj, me një redaktim nga ana 
gjuhësore, rregullohet. Esenca është e rregullt.  



Kastriot Islami  - Kush është pro për propozimin e deputetit Blerim Çela, me klauzolën e 
një redaktimi teknik?  

Një deputet - Shoku Kryetar, si do të bëhet ai redaktimi, se s’e kemi shumë të qartë? (Në 
sallë ka zëra: “Lexojeni”).  

Kastriot Islami - Redaktimi të bëhet duke pasur parasysh, mendoj unë, dhe dy 
propozimet e tjera, në qoftë se ka diçka racionale  

Namik Dokle  - Sidomos më duket racional propozimi i deputetit Emin Musliu për 
mbrojtjen e vendit.  

Kastriot Islami -  Dakord, edhe me shtesën. Ju lutem, juristët.  
Leon Kosta - Në ligjin për buxhetin do të përfshihet pjesa e shpenzimeve, veç fushës 

ekonomike, pjesa e shpenzimeve administrative, Buxheti i Shtetit për mbrojtjen, domethënë 
janë pjesë të ndara, në buxhet. Kur themi projektbuxhet përfshihet mbrojtja dhe sektorë të 
tjerë, prandaj më duket që është e saktë kjo zgjidhje, nuk ka nevojë të bëjmë specifikim këtu.   

Kastriot Islami - Atëherë, dhe një herë tjetër e hedhim në votë propozimin e deputetit 
Blerim Çela, me klauzolën për të bërë ndonjë ndreqje të karakterit teknik. Kush është pro? 
Kundër? Abstenim? Mbetet kjo pikë, me mbi dy të tretat e votave.  

Pika e tetë.  
Spikeri - Pika tetë: “Bën ndarjen e njësive administrative tokësore.”  
Kastriot Islami - Vërejtje?  
Fehmi Abdiu - Mendoj që pika e tetë të formulohet në këtë mënyrë: “ Bën ndarjen ose 

bashkimin e njësive administrative.”  
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Pjetër Arbnori. 
Pjetër Arbnori - Të thuhet: “Propozon ndarjen dhe bashkimin e njësive administrative 

tokësore.” Meqë në pikën e njëmbëdhjetë neni 15 thuhet se “Kuvendi Popullor ka 
kompetencë të caktojë strukturën administrative tokësore të vendit”. 

Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Argjir Panariti. 
Argjir Panariti - Elementi që futi Fehmi Abdiu më duket shumë konstruktiv dhe u përsërit 

dhe nga Pjetër Arbnori. Ajo që do ta saktësonte më tej këtë nen është vendosja e kufirit deri 
në ç’nivel ka të drejtë ta bëjë Këshilli i Ministrave këtë punë, domethënë deri në ç’nivel të 
njësisë administrative ka të drejtë të propozojë bashkimin ose ndarjen e tyre. Le ta bëjë këtë 
formulim kompetenti pastaj.  

Kastriot Islami - Thamë që Kuvendi përcakton strukturën, se po futem unë, struktura 
është gjë tjetër dhe pastaj ndarja. Pasi përcakton strukturën, ndarjen, megjithatë vazhdoni 
diskutimet. Fjalën e ka deputeti Nano.  

Fatos Nano - Ajo mund të zgjidhesh: “ekzekuton, bën ndarjen dhe bashkimin e njësive, 
duke ruajtur strukturën e miratuar nga Kuvendi Popullor.”  

Kastriot Islami - Jepeni me shkrim propozimin tuaj! Propozim tjetër, ju lutem! Fjalën e ka 
deputeti Ilir Dushi.  

Ilir Dushi - Më falni, zoti Kryetar, por mbase dhe shokët duhet ta kuptojnë. Unë po e them 
njëherë për konsum, por kur themi ndarjen, ajo presupozon bashkimin, sepse derisa themi 
ndarje, ato që janë ndahen-bashkohen-ndahen; më duket se saktësimi ndarje-bashkim nuk 
prish ndonjë gjë, megjithatë unë jam dakord edhe me këtë formulim që është dhënë.  

Kastriot Islami -  Propozim tjetër, ju lutem? Sekretaria, propozimet ju lutem? Sekretaria, 
propozimin e deputetit Fehmi Abdiu. E solli, po unë s’e kam akoma.  

Propozimi i parë është i deputetit Fehmi Abdiu. Tërhiqet, apo ta hedhim në votë? Atëherë 
thuhet: “Bën ndarjen apo bashkimin e njësive administrativo-tokësore.” Kush është pro, por 
në qoftë se do të ishit dakord për një  integrim në përputhje me strukturën e përcaktuar nga 
Kuvendi Popullor. Kundër? Abstenim? Miratohet kjo pikë me mbi dy të tretën e votave.  

Tritan Shehu - Zoti Kryetar. Unë mendoj që në nenin 35 duhet të shtohet një pikë tjetër 
që, për mendimin tim, është e rëndësishme, e cila lidhet me mbrojtjen e shëndetit të njeriut, 
mbrojtjen ekologjike, higjienën e punës dhe me mbrojtjen e ndotjes së ambientit. Pse e them 
këtë gjë? E theksoj këtë, sepse problemi i ndotjes së mjedisit dhe mbrojtjes ekologjike janë 
një masë, veçanërisht tani me industrializimin e vendit, që krijon premisa për dëmtimin e tij; 
gjithashtu, në vendin tonë ekzistojnë dëmtime të mëdha ekologjike me ndotje të theksuara të 
mjedisit nga masat jo të plota që janë marrë për sigurimin e mbrojtjes së vendit nga këto 
dëmtime. Gjithashtu, ju lutem, një sekondë, një sugjerim që më duket tepër i rëndësishëm në 
këtë pikë. Vendi ynë po dëmtohet rëndë në drejtim të ndotjes së mjedisit nga ardhje nga 
jashtë dhe groposje, nga ana jonë, e mbeturinave të ndryshme të botës, toksike dhe të 
rrezikshme për jetën e njeriut, gjë që ka krijuar shqetësime të mëdha në disa zona të vendit 
dhe në një pjesë të madhe të qytetarëve, duke krijuar sëmundje dhe dëmtime të ndryshme të 



njeriut. Mendoj që Qeveria duhet të marrë masa të menjëhershme, urgjente, për sigurimin e 
mbrojtjes së njeriut dhe për mbrojtjen e mjedisit tonë, duke e vendosur këtë gjë në një pikë të 
posaçme në këtë nen. Ne do ta propozojmë më poshtë për të krijuar një komision 
parlamentar për verifikimin dhe marrjen e masave në lidhje me këto probleme.  

Kastriot Islami -  Propozoni pikën tuaj, ju lutem, me shkrim! 
Tritan Shehu  - Ta propozoj?  
Kastriot Islami -  Po.  
Tritan Shehu - Pika ime është kështu: “Kryesia e Këshillit të Ministrave merr masa për të 

siguruar mbrojtjen e shëndetit të njeriut.”  
Kastriot Islami -  Ju lutem, keni parasysh te neni 35, asnjë shtesë.  
Tritan Shehu  - Te neni 35 pika 9, mendoj unë.  
Kastriot Islami -  Po, pra, po. Këshilli i Ministrave ka këto kompetenca kryesore: tani 

duhet shtuar nga fjalia.  
Tritan Shehu  - Po, “merr masa”.  
Kastriot Islami -  “Ka kompetenca, merr masa”, sikur nuk shkon .  
Tritan Shehu  - Po mirë, nuk e di, ajo mund të formulohet. Po dhe pika e pestë me “merr 

masa” fillon.  
Kastriot Islami -  Edhe ajo s’shkon.  
Tritan Shehu - Kështu që s’është problem fare, prandaj nisa “merr masa për të siguruar 

mbrojtjen e shëndetit të njeriut, për sigurimin e kushteve të higjienës së punës, për mbrojtjen 
ekologjike, si dhe për mbrojtjen ndaj ndotjes së mjedisit”.  

Kastriot Islami -  Paraqiteni në sekretari! Fjalën e ka deputeti Rexhep Uka.  
Rexhep Uka - Për propozimin pata parasysh: hoqa atë “kulturor” dhe futa atë “social” që i 

përmbledh këto, sepse aspekti të mësipërme mund të trajtohen në ligje të veçanta, shumë 
më analitike sesa në një nen. Fjala “social” i zëvendëson këto, pastaj...   

Kastriot Islami -  Kur të riformulohet, futet kjo. Propozim tjetër? Ali Spahia.  
Ali Spahia - Meqë jemi në këtë pikë që shtroi deputeti Tritan Shehu, unë i propozoj 

Kuvendit të na paraqesë një raport: si qëndron çështja me ardhjen nga jashtë i produkteve 
toksike?  

Kastriot Islami -  Ju lutem të mos e zhvendosim sot vëmendjen nga shqetësimi kryesor 
që kemi; në fund fare ta diskutojmë. Ka ndonjë tjetër? Neritan Ceka.  

Neritan Ceka - Kthehem edhe njëherë tek argumenti i dhënë nga deputeti Tritan Shehu, 
për të theksuar nevojën e futjes si një nga detyrat e ngutshme, sepse këtu janë përfshirë 
detyrat më kryesore, më themelore dhe, në pamjen e parë, duket sikur është një detyrë që 
mund të përfshihet në detyrat e mësipërme, por unë mendoj se është e veçantë pikërisht në 
momentin që duhet të kalojmë, kur duam të vendosim ekonominë e tregut, kur duam të bëjmë 
një zhvillim të shpejtë industrial të vendit, me investime kolosale, me investime të mëdha, me 
ndërtime që do të prekin kryesisht bregdetin tonë dhe, si rrjedhim, do të kenë pasoja të 
pandreqshme për ekologjinë e vendit. Prandaj, mendoj se kjo duhet të jetë detyra e theksuar 
dhe, veçanërisht, ruajtja e natyrës shqiptare, e asaj pasurie që trashëgojmë nga e kaluara. 
Ruajtja e natyrës duhet të jetë nga detyrat themelore të Qeverisë.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Lufter Xhuveli.  
Lufter Xhuveli - Falemnderit! Edhe unë bashkohem me shqetësimin që treguan shokët 

parafolës për të evidentuar në mënyrë të veçantë detyrimin e Këshillit të Ministrave ndaj 
problemit shumë të madh të ruajtjes së mjedisit tonë, të ujërave, të ajrit, të jetës e të shëndetit 
të njerëzve, në mënyrë të veçantë;  kam parasysh këtu jo vetëm gjendjen e rënduar aktuale, 
por dhe premisat që kjo të keqësohet akoma më tej, po qe se nuk vihet me theks të veçantë 
kjo detyrë për Këshillin e Ministrave.  

Por për të mos penguar ecurinë e punimeve të kësaj seance, propozoj që formulimi i 
kësaj pike të bëhet në pushim dhe të paraqitet në seancën e ardhshme.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Dakord. Kush është pro? Fjalën e ka deputeti Minguli.  
Fatmir Minguli - Te ky propozim mendoj që të shtohet në mënyrë të veçantë bregdeti i 

Shqipërisë.  
Falemnderit!  
Kastriot Islami - Dakord. Do ta riformulojmë. Kush është dakord që kjo pikë në parim të 

mbetet dhe të riformulohet më tej? (Zëra  nga salla).  
Jo po do të thotë ai pse s’u votua. Dakord. Kundër?  



Atëherë miratohet në parim që do të futet një pikë për këtë problem. Atëherë rifillojmë në 
orën 1200.    

 
*   *   * 

 
Kastriot Islami -  Rifillojmë punimet. Formulimi ose propozimi i pikës së nëntë, të cilën e 

votuam në parim, është ky: “Merr masa për të siguruar ruajtjen e mjedisit, kushtet e 
përshtatshme të punës dhe mbrojtjen e zhvillimin e shëndetit të shtetasve.”  

Ka ndonjë vërejtje? (E përsërit). Ka vërejtje? Kush është pro? Kundër ?Abstenim? 
Miratohet pika e nëntë me mbi dy të tretat e votave. E hedhim në votë nenin 35 në tërësi, me 
të gjitha ndryshimet që u bënë. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet neni 35, në 
tërësi, me të gjitha ndryshimet që thamë, me mbi dy të tretat e votave.  

Neni 36.  
Spikeri - Neni 36. “Këshilli i Ministrave shfuqizon aktet e paligjshme ose të padrejta të 

ministrave dhe të organeve të tjera qendrore të administratës shtetërore”.  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fehmi Abdiu.  
Fehmi Abdiu  - Mendoj që neni 36 të formulohet në këtë mënyrë: “Këshilli i Ministrave 

shfuqizon aktet e paligjshme të ministrave dhe të personave që me ligj janë barazuar me ato”. 
Pra, kam mendimin që të hiqen fjalët “ose të padrejta”, që janë të tepërta, dhe fjalët “të 
organeve të tjera qendrore të administratës shtetërore”, siç kemi vepruar dhe në dispozita të 
mëparshme, të barazohen me fjalët “të personave që me ligj janë të barazuar me ato”’. Pra, 
të ketë një terminologji në dispozita të ndryshme. Pra,të mos kenë kontradikta.  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem! Propozim tjetër? 
Sekretaria, ju lutem, propozimin! Mbani  qetësi, ju lutem! Hedhim në votë propozimin e 
deputetit Fehmi Abdiu: “Këshilli i Ministrave shfuqizon aktet e paligjshme të ministrave dhe të 
personave që me ligj janë të barazuar me ta.” Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet 
neni 36 me mbi dy të tretat e votave. 

Neni 37  
Spikeri - Neni 37. “Kryetari dhe zëvendës-kryetarët e Këshillit të Ministrave përbëjnë 

Kryesinë e Këshillit të Ministrave.Me vendim të Këshillit të Ministrave Kryesia mund të 
ngarkohet me shqyrtimin dhe zgjidhjen e disa çështjeve në lidhje me ekonominë dhe kulturën. 
Kryetari i Këshillit të Ministrave përfaqëson Këshillin e Ministrave, kryeson mbledhjet e tij. 
Drejton veprimtarinë e tij të përgjithshme dhe përgjigjet për të. Siguron unitetin e drejtimit 
politik dhe administrativ të Qeverisë, duke bashkërenduar punët e ministrive dhe të 
institucioneve të tjera qendrore”.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Gramoz Pashko.  
Gramoz Pashko - Kam një vërejtje shumë të vogël. Jam dakord me përmbajtjen e nenit, 

vetëm desha të shtoj një pikë në fund, e cila mund të formulohej kështu: “Vendimet e Këshillit 
të Ministrave nënshkruhen nga Kryetari dhe kundërfirmohen nga ministri përkatës.”  

 Mbase mund të jetë njëçikë e tepërt, por më duket se, në momentin që jemi, është e 
domosdoshme për të qenë në përputhje me pjesën që kemi përshkruar më përpara.  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem!  
Gramoz Pashko - Si urdhëroni!  
Kastriot Islami -  Propozim tjetër? Fjalën e ka deputeti Azem Hajdari.  
Azem Hajdari - Unë jam dakord me përmbajtjen e ligjit, por nuk kuptoj fjalët: “Me vendim 

të Këshillit të Ministrave Kryesia mund të ngarkohet”; Kryesia ngarkohet, të hiqet fjala “mund”, 
të largohet se ajo, me vendim të Këshillit  të Ministrave është e detyruar të largohet; me të 
tjerat jam dakord, jam dakord dhe me shtesat që bëri zoti Pashko.  

Kastriot Islami - Është e arsyeshme se ajo nuk do të ngarkohet për të tëra çështjet, por 
Qeveria e autorizon për ndonjë problem të veçantë, mund të ngarkohet.  

Fjalën e ka deputeti Sali Berisha.  
Sali Berisha - Unë kam një preokupim, duke lexuar këto, megjithëse në këtë fushë një 

grup njerëzish pak më të profilizuar po japim një kontribut të rëndësishëm në përpunimin e 
këtyre ligjeve, por një shqetësim kam këtu lidhur me dy dikasteret, dikasterin e Ministrisë së 
Mbrojtjes dhe dikasterin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilat deri tani kanë pasur 
një varësi, pothuajse, formale nga Qeveria. Duhet të di, këtej e tutje, në këtë legjislacion  si 
po e pasqyrojmë në varësinë e tyre në Qeveri. Ose cili do të jetë pozicioni i Qeverisë ndaj 
këtyre dy dikastereve? Unë do të doja shpjegim nga specialistët, qoftë dhe nga deputetë të 
këtyre dikastereve. Shoh, për shembull, të përmendet ekonomia dhe kultura. Citohet vetëm 



një herë sipas udhëzimeve të Këshillit të Mbrojtjes. Historikisht, dihet se si kanë qenë. E 
rëndësishme është si do të jenë në të ardhmen.  

Kastriot Islami - Unë mendoj që ta miratojmë nenin 37 dhe pastaj do të jemi ne ata që 
do të vendosim se si do të jetë; ta miratojmë njëherë këtë nen. Ka ndonjë propozim tjetër? 
Fjalën e ka deputeti Xhelil Gjoni.  

Xhelil Gjoni - Unë e quaj të arsyeshëm sugjerimin që bën deputeti Sali Berisha, sepse 
përderisa diferencojmë çështjen e ekonomisë a të kulturës dhe lihet mënjanë sigurimi i rendit, 
që është një problem kapital ose siç janë problemet e mbrojtjes, të cilat mbetën jashtë kësaj 
vëmëndjeje, më duket... presupozohet që ka në total; ose të ritheksojmë dhe këto dy 
momente të mbrojtjes etj., kam përshtypjen se duhet plotësuar. Dhe ekonominë e kulturën e 
kemi thënë te kompetencat. Për fat të keq me ekonominë, se me kulturën jemi futur në detaje 
të atilla, sa...  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fatos Nano. Një herë për një problem, ju lutem!  
Fatos Nano - Mbase nuk duhet specifikuar, por mund të ngelet gjenetike, domethënë që 

Kryesia mund të ngarkohet me shqyrtimin dhe zgjidhjen e disa kompetencave të tij, të 
Këshillit të Ministrave. Jo vetëm ekonomi, kulturë etj., se në praktikë lindin mjaft probleme të 
mbrojtjes etj. Për shqetësimin e drejtë që ka deputeti Sali Berisha, unë mendoj se zgjidhja që 
i dhatë ju është racionale për faktin se, në konceptin legjislativ që po përpunojmë, këto 
dikastere janë të barasvlershme me të tjerat dhe statusin e tyre, meqë e kemi lënë, ta 
përcaktojmë me ligj; këtu do ta filtrojmë.   

Kastriot Islami -  Fjalën e ka juristi Krenar Loloçi.  
Krenar Loloçi - Në fakt, dua të sqaroj diçka të vogël. Meqenëse Kryesia e Këshillit të 

Ministrave nuk mund të zëvendësojë Këshillin e Ministrave, janë lënë kompetenca, do të 
thoshim, të karakterit të vogël, jo shumë të rëndësishëm, siç është ekonomia dhe kultura. Nuk 
mund t’i lëmë Kryesisë së Këshillit të Ministrave probleme të mbrojtjes, të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. Ato ia lëmë Këshillit të Ministrave. Kryesia do të merret me probleme, 
përgjithësisht, të një karakteri më pak të rëndësishëm.  

Xhelil Gjoni - Ky nuk është arsyetim, kuptoj unë, sepse dhe te Ministria e Rendit ka 
probleme parciale të përditshme, do të kujtoja bile më të ditës sesa probleme të kulturës dhe 
të ekonomisë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Abdi Baleta.  
Abdi Baleta - Unë mendoj që duhet të kemi parasysh dhe një praktikë shtetërore tonën 

që, herë pas here është kritikuar. Për shembull, ndonjëherë është lënë Këshilli i Ministrave pa 
kryetar funksionar për t’u dhënë rëndësi  titullarëve të dikastereve. Ekziston njëfarë rreziku 
që, në këtë mënyrë, të na krijohet një qeveri në Qeveri. Unë do të isha për atë formulim: “me 
vendim të Këshillit të Ministrave, Kryesia mund të ngarkohet me shqyrtimin dhe zgjidhjen e 
disa çështjeve, për të cilat Qeveria ka vendosur në parim dhe nuk është e nevojshme të 
mblidhet për zbatimin e tyre praktik.” Ta bëjmë ndarjen jo për sa u përket ekonomisë dhe 
kulturës, që janë më pak të rëndësishme se të tjerat, por për ato çështje kur vendimin kryesor 
Qeveria e ka marrë dhe vetëm për konkretizimin, pastaj mund t’ia lërë Kryesisë.  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem! Jo për të diskutuar dy 
herë.  

Gramoz Pashko - Kam vetëm një sqarim të vogël për dy idetë që u shfaqën, ose për të 
njëjtën ide që u shfaqën nga dy deputetët, nga zoti Sali Berisha dhe shoku Xhelil Gjoni. Ideja 
qëndron këtu: Në nenin 34 parashikuam një pikë të caktuar që përbërja, atributet etj. të 
Këshillit të Ministrave do të përcaktohen me ligj. Pra, me ligje të veçanta, të cilat do të 
miratohen nga ky Parlament do të kalojnë të tëra strukturat, kompetencat, politikat e 
ndryshme që do të ndiqen në funksionet që po flasim. Shqetësimi është i drejtë. Për sa i 
përket nenit 35, aty ku ne flasim për programin e Qeverisë, në pikën e shtatë, atje do të mund 
të shtoheshin edhe dy atribute të tjera, do të kishin të bënin me mbrojtjen, siç e propozoi 
deputeti Musliu dhe që do të kishin të bënin me sigurimin e rendit, që u sugjerua këtu nga 
deputeti Sali Berisha dhe Xhelil Gjoni.  

Kastriot Islami -  Falemnderit, zoti Gramoz Pashko! Fjalën e ka deputeti Bashkim 
Kopliku.  

Bashkim Kopliku - Unë i kam dy rregullime, njëri formal: Meqë në nenin 36 e rregulluam, 
mos duhet rregulluar dhe këtu, dhe “institucioneve të tjera qendrore” të zëvendësohen 
“organeve të tjera të barazuara me to”? Kjo është e karakterit formal. Tjetri, mendoj se nuk 
është i karakterit formal dhe, në një formë, bashkohem me zotin Sali Berisha, sikur ne për ta 
theksuar, meqë kemi pasur precedencë që nuk na pëlqen...  



Leontiev Çuçi - ….. u arrit në një konsensus që, pavarësisht se është një problem i 
rëndësishëm, ka dhe probleme të tjera të rëndësishme dhe me propozimin e deputetit Fatos 
Nano, më duket se i jepet përparësia e duhur për rëndësinë e momentit aktual dhe politik që 
ka.  

Për sa i përket problemit që ngre parafolësi, më duket se ky komision parlamentar, si 
komision i plotfuqishëm për këtë problem ka privilegjin e duhur, kompetencën e duhur që t’i 
kërkojë llogari organeve përkatëse të hetuesisë dhe të rendit dhe, me të marrë informacionin, 
le të jetë ky komision që të ndërpresë seancën dhe të njoftojë si është situata e ecurisë së 
hetimeve deri tani. Pse duhet që ne ta ndërpresim aktivitetin dhe punën e Kuvendit dhe të 
deputetit dhe të presim ç’do të bëjë ky komision? Komisioni përkatës parlamentar le të fillojë 
punën dhe, po të jetë e nevojshme, nesër ose pasnesër, kur ta gjykojë ai, të vijë të informojë 
në bazë të raportimit që do t’i bëjnë organet përkatëse të rendit. Dhe më duket se ne mund të 
vazhdojmë normalisht punën.  

Kastriot Islami -  Paraqituni, ju lutem!  
Blerim Çela - Blerim Çela, deputet i rrethit të Shkodrës.  
Në qoftë se i themi vetes shqiptar, kërkojmë, në radhë të parë, qetësinë, e cila është gati 

të prishet në çdo çast, në qoftë se nuk jepen fajtorët e Shkodrës, para çdo gjëje. Kujt do t’i 
shërbente kjo? Demonstratat që mund të ndodhin, nga çasti në çast për kërkimin e fajtorëve, 
përsëri me plumba do të sheshohen? Ju lutem shumë, si vëllezër, të mos çojmë në prishjen e 
qetësisë dhe derdhjen e gjakut, vetëm se ne nuk jemi të zotë të shprehim lirisht mendimin e 
ndjenjat tona; ne thërresim, mbi të gjitha, që jeta e njeriut të jetë mbi çdo gjë. Ajo po na 
rrezikohet nga një vendim i shpejtuar që mund të marrim këtu. Ju bëj thirrje të sqarohet 
çështja e Shkodrës, që ky Kuvend të vazhdojë punimet normalisht. Mendoj ta vendosim me 
konsensus. Me vota e fiton Partia e Punës, por e humb Shqipëria.  

Sali Berisha  - Me leje?  
Kastriot Islami -  Më falni një minutë. Në qoftë se keni propozim të ri, në qoftë se s’keni 

propozim të ri, argumente të tjera më duket se...  
 Sali Berisha - Unë kam propozim të ri, i nderuar Kryetar.  
Njëherë duhet të shpreh kënaqësinë se po afrohemi drejt konsensusit. Shoh që kolegët e 

mi deputetë, vërtet me propozimet e tyre po përpiqen të gjejnë një konsensus dhe kështu 
duhet të veprojmë, nuk duhet të shkojmë drejt bllokimit, në asnjë mënyrë; unë do të shtoja 
vetëm një kërkesë, do të specifikoja pak më me detaje kërkesën që paraqitën deputetët e 
Gjirokastrës. Pra, do të thosha, po të jetë e mundur, jo komisioni hetimor por Qeveria përpara 
grupit parlamentar të paraqesë këtu një raport për gjendjen dhe situatën mbi këto zhvillime, 
sepse kjo, ma do mendja mua, do të na lejonte ne të procedonim; besoj se është në nderin 
dhe detyrën e Qeverisë të paraqesë këtu një raport me aq çka di për këtë problem.  

 Kastriot Islami -  Në qoftë se ka propozim të ri, paraqiteni, ju lutem.  
Pjetër Arbnori - Deputet i rrethit të Shkodrës, me leje?  
Kastriot Islami -  Në qoftë se keni ndonjë gjë të re, argumentet dolën dhe, ashtu siç tha 

dhe deputeti Sali Berisha, duhet gjetur një konsensus.  
Pjetër Arbnori - Propozimi im është në përkrahje të deputetëve të Omonias, të cilët 

thonë që, para se të fillojë çdo pikë tjetër e rendit të ditës, duhet që të paraqiten organet 
hetimore, përfaqësuesit e Qeverisë dhe të japin këtu para Parlamentit informacion për 
gjendjen e hetimeve në Shkodër, sepse kur u bë demonstrata me 14 të janarit, që atë natë, u 
arrestuan 120 veta. Të gjithë menjëherë iu nënshtruan hetuesisë. Kur u bë demonstrata e 13 
dhjetorit 1990, përsëri u arrestuan brenda natës të gjithë pjesëmarrësit dhe u dënuan brenda 
2-3 ditëve, ndërsa kanë kaluar më tepër se dy javë dhe nuk është gjetur asnjëri për t’u vënë 
përpara përgjegjësisë për derdhjen e gjakut të Shkodrës që është gjak i gjithë Shqipërisë. 
Prandaj unë them se, para se të shqyrtohet çdo pikë tjetër e rendit të ditës, përfaqësuesit e 
grupit të Qeverisë, të na japin llogari. Gjithashtu, të vihen para përgjegjësisë dhe të gjithë ata 
përgjegjës të RTV, që kanë dezinformuar shumë keq popullin shqiptar dhe opinionin publik 
ndërkombëtar.  

Kastriot Islami -  Ju jeni me propozimin e Omonias. Të mos bëjmë akuza, por të 
diskutojmë rreth propozimeve.  

Pjetër Arbnori - Me leje, shoku Kryetar?  
Kastriot Islami - Jua dhashë njëherë fjalën. Të flasin dhe të tjerët... (Dëgjohet keq) 

ministri, sikurse është drejtori i drejtorisë mekanike drejtor i drejtorisë komunale, drejtori i PTT 
ka për detyrë që të bashkërendojë me to, janë organe që varen nga Qeveria, por jo në nivelin 
ose të krahasuara me ministrin. Prandaj them që është paraqitur drejt këtu dhe duhet të 
qëndrojë kështu.  



Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Sali Berisha, duke thyer rregullin.  
Sali Berisha - Dakord, por ç’është e vërteta, kjo pjesë më duket se është e mangët dhe 

është shumë e rëndësishme në kompetencat e Qeverisë apo ku doni ta quajmë. Ne themi që 
Këshilli i Ministrave drejton veprimtarinë e politikës së brendshme dhe të jashtme të shtetit. 
Politika e shtetit është atë në fushën e mbrojtjes, politika e shtetit është dhe në fushën e 
sigurisë, në fushën e mbrojtjes së rendit, unë jam i mendimit që kjo të jetë e zhvilluar 
plotësisht dhe pa kufizime. Në të gjitha drejtimet, për Këshillin e Ministrave, Kryesinë e tij, për 
Qeverinë. Mirëpo, nuk e gjej të reflektuar në shkallën e duhur në dokument, mbasi këtu edhe 
një gjë tjetër më del: t’i kthehem nenit 35, “drejton veprimtarinë për plotësimin e detyrave në 
fushën e veprimtarisë së mbrojtjes së vendit në përputhje me vendimet e Këshillit të 
Ministrave.”Pra, Qeveria del e ndërvarur këtu nga Këshilli i Mbrojtjes. Këto probleme duan një 
përpunim të plotë, sepse këtu ndryshon praktika jonë nga e përparshmja dhe duhet të 
ndryshojë nga e përparshmja. Ne, pra, duhet ligjërisht të mos krijojmë kufizime për këtë.  

Kastriot Islami -  Propozim tjetër? Ilir Manushi.  
Ilir Manushi – Meqenëse ka disa probleme, siç e ngritën të gjithë deputetët, mendoj që 

një grup specialistësh ta hartojnë më saktë dhe të na paraqitet për miratim pas pushimit të 
seancës.  

Kastriot Islami -  Juristët, ju lutem!  
Krenar Loloçi - Desha të shtoj vetëm kaq këtu, çështja e Kryesisë është një problem që 

do të merret me probleme të karakterit të vogël, korrente, praktike të përditshme dhe nuk 
mendoj që të mbeten kompetencat e Kryesisë probleme të rëndësishme, siç është mbrojtja 
dhe ajo e punëve të brendshme, kurse për sa i përket asaj të Këshillit të Mbrojtjes, ajo mund 
të bëhet në bashkëpunim me Këshillin e Mbrojtjes: “Kontrollon mbrojtjen e Këshillit të 
Ministrave në bashkëpunim  e koordinim me Këshillin e Mbrojtjes.”  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Naim Karriqi.  
Naim Karriqi - Zoti Kryetar, mora të flas më shumë se e shoh të arsyeshme që këto 

probleme janë mjaft të rëndësishme dhe jam dakord me të dy deputetët, Sali Berisha dhe 
Xhelil Gjoni, mbasi problemi i mbrojtjes, me sa duket edhe neve na kaloi, megjithëse unë, në 
pikën 5 të nenit 35, theksova për Kryeministrin që të ishte anëtar i Këshillit të Mbrojtjes në 
këtë ligj. Tani del një problem akoma më i mprehtë. Qeveria ose Këshilli i Ministrave 
distancohet nga dy dikastere shumë të fuqishme: Ministria e Mbrojtjes dhe ajo e Punëve të 
Brendshme, të cilat duhet të jenë si të gjitha dikasteret e tjera dhe në atribute dhe në kontroll. 
Pra, Këshilli i Ministrave duhet t’i ketë si të gjitha dikasteret e tjera kur flasim për politikën 
ekonomike dhe për kulturën nuk duhet të harrojmë asnjëherë që duhet të futet edhe mbrojtja 
dhe rendi që e përfshin Ministria e Punëve të Brendshme.Unë them që duhet domosdo ose 
në nenin 35, ose në këtë nen që po diskutojmë të shtohen këto dy dikastere,që të kuptohet 
mirë që janë dikastere në varësi, si të gjitha dikasteret e tjera të Këshillit të Ministrave dhe 
asnjë iluzion tjetër nuk duhet të na përçojë, domethënë në një rrugë tjetër.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Xhelil Gjoni.  
Xhelil Gjoni - Formulimi mund të ishte i tillë: “Me vendim të Këshillit të Ministrave, Kryesia 

mund të ngarkohet dhe me shqyrtimin dhe zgjidhjen e disa çështjeve në lidhje me ekonominë 
dhe me kulturën, mbrojtjen e rendit dhe të vendit.” Edhe mbrojtja e rendit dhe e vendit kanë 
çështje kapitale dhe të mëdha,dhe të vogla. E dyta, kur diskutova në Parlament, shtrova një 
problem jashtë qëndrimeve partiake. Edhe projekti që na u paraqit, thashë ka kufizime 
njohjeje, kufizime historike, ka dhe kufizime ideore, për shembull u trajtua këtu problemi i 
Këshillit të Mbrojtjes. Unë nuk e konceptoj se mund të ketë, pavarësisht se e miratuam; kur të 
vijmë te Kushtetuta e re, unë e konceptoj se s’duhet të ketë Këshill Mbrojtjeje.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Blerim Çela.  
Blerim Çela - Mbështes zotin Xhelil Gjoni, është e dyta herë që bën sqarime me shumë 

të drejtë, sqarim tepër konstruktiv dhe unë e kam bërë propozimin tim dhe me shkrim, i cili 
përputhet plotësisht me propozimin e zotit Gjoni. Do të isha i mendimit që të hidhen 
propozimet në votë.  

Kastriot Islami -  Paraqitni me shkrim propozimin tuaj, deputeti Xhelil Gjoni! Propozim 
tjetër? Fjalën e ka deputeti...  

Një deputet - Më duket se ka një kontradiktë. Nga njëra anë themi se problemet e 
mbrojtjes janë shumë të rëndësishme, nga ana tjetër i përziejmë gjërat. Pikërisht se janë 
shumë të rëndësishme, menduam të krijojmë për to një organ të posaçëm, Këshillin e 
Mbrojtjes. Nga njëra anë thamë që Qeveria mund të jetë dhe monopartiake, nga ana tjetër 
duam t’i lëmë Qeverisë më shumë kompetenca në fushën e mbrojtjes. Mbase ia vlen të 
thellohemi më shumë në këtë pikë.  



Kastriot Islami -  Propozim tjetër? Fjalën e ka deputeti Ilir Dushi.  
Ilir Dushi - Falemnderit, shoku Kryetar! Jam dakord dhe me redaktimet që bënë shokët e 

tjerë, por dua të sqaroj vetëm një diçka. Këshilli i Ministrave është një organ administrativ, 
Këshilli i Mbrojtjes dhe të tjerë që krijohen janë organe të specializuara. Pra Këshilli i 
Mbrojtjes drejton dhe organizon vetëm anën administrative dhe nuk mund të japë 
kompetencat më të mëdha. Organet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, organet e 
Mbrojtjes Popullore veprojnë në bazë të ligjit, janë të detyruara të respektojnë ligjin, kurse për 
sa i përket anës administrative, komandohen nga Këshilli i Ministrave. Prandaj nuk kemi pse 
kërkojmë komanda të tjera. Komanda e vetme është ligji.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Propozim tjetër, ju lutem? Fjalën e ka deputeti Napolon Roshi.  
Napolon Roshi - Ne themi që t’i bëjmë edhe Ministrinë e Mbrojtjes edhe Ministrinë e 

Brendshme njësoj si ministritë e tjera. Propozimi i kolegut parafolës, kam përshtypjen, se i vë 
në pozitë të veçantë. Unë them që nuk duhet t’i vëmë gjersa kemi Këshill Ministrash. Ai 
vepron njëlloj si për Ministrinë e Mbrojtjes, si për Ministrinë e Shëndetësisë dhe ne po arritëm 
ketë që të veprojmë njëlloj edhe për Ministrinë e Shëndetësisë, edhe për Ministrinë e 
Drejtësisë, më duket se do të arrijmë një shkallë të madhe demokratizimi.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Azem Hajdari.  
Azem Hajdari - Zoti Kryetar, edhe mbrëmë, dje, kur miratuam nenin që Presidenti i 

Republikës është njëkohësisht edhe Kryetar i Forcave të Armatosura dhe Kryetar i Këshillit të 
Mbrojtjes, ne bëmë një gabim, për arsye se Këshilli i Mbrojtjes propozohet nga Kryetari i 
Këshillit të Mbrojtjes dhe miratohet nga Kuvendi. Si mund të propozohet një këshill nga 
kryetari i tij i pazgjedhur? Aty duhet të sanksionojë. Këshilli i Mbrojtjes miratohet nga Kuvendi 
dhe Kryetari i saj zgjidhet me dy të tretat e votave. Kjo është jodemokratike dhe Këshilli i 
Mbrojtjes, kryesisht, kanë pasë partitë e Lindjes. Unë do të mbaj arsyetimin tim. Unë do të 
isha dakord me propozimin e zotit Xhelil Gjoni që këto dy ministri të ishin të varura me 
ministritë e tjera. Të gjitha ministritë aktivitetin e tyre e bazojnë në bazë të ligjit.  

Kjo përputhet dhe me nenin 38. Ndërsa anën administrative të tyre e merr Këshilli i 
Ministrave. Unë do të isha që këto kompetenca t’i ketë Këshilli i Ministrave dhe mos i linim në 
hava si Këshill Mbrojtjeje, siç pretendohet. Janë koncepte të vjetra. Besoj, unë them se këta 
shokë të thellohen, mbase duhet të jetë një formulim më i qartë dhe më i pranueshëm.  

Kastriot Islami -  Fatos Nano.  
Fatos Nano - Më falni që detyrohem të ndërhyj për herë të dytë, por po të kemi parasysh 

logjikën vertikale të trajtimit të këtyre problemeve, nenet që kemi miratuar deri tani, Këshilli i 
Mbrojtjes është një organ që varet nga Kuvendi. Kryetari i tij është fiksuar që është Presidenti 
i Republikës dhe Këshilli i Mbrojtjes përcakton një politikë mbrojtjeje ose sigurimi kombëtar që 
sigurisht është më e rëndësishme sesa politika shëndetësore. Këshilli i Ministrave nuk mund 
të merrte atribute të tilla mbi një këshill kaq të rëndësishëm dhe mbi Kuvendin Popullor, por si 
për çdo ministri tjetër, në përputhje me politikat e mëdha që harton Kuvendi Popullor, ai do të 
ndjekë edhe zbatimin rigoroz të tyre, si për dikasteret e tjera, ashtu dhe për dy dikastere, 
sepse ministritë janë organe ekzekutive.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Gëzim Luli.  
Gëzim Luli - Deputet i rrethit të Shkodrës. Zoti Kryetar, në lidhje me problemin që 

diskutohet, unë do të isha dakord me propozimet që bën deputeti Sali Berisha dhe Xhelil 
Gjoni dhe për sa i takon çështjes së Këshillit të Mbrojtjes, unë e shikoj se Këshilli i Mbrojtjes 
nuk duhet të jetë një organ i përhershëm edhe në rast se do të krijohet Këshilli i Mbrojtjes, për 
mendimin tim, ai do të ishte vetëm në rastet e emergjencës ose në raste të jashtëzakonshme 
që do të krijohen në kushte të veçanta, në rast agresioni, lufte etj. Bile Këshilli i Mbrojtjes, për 
mendimin tim, do të vihesh edhe mbi Qeverinë, domethënë do të zëvendësonte Qeverinë më 
momente të veçanta, të krijuara në kushte të veçanta. Prandaj propozoj: në rast se do të lihet 
Këshilli i Mbrojtjes ai, duhet të ketë karakter të përkohshëm, domethënë të mos jetë i 
përhershëm.  

Kastriot Islami -  Halil Elezi.  
Halil Elezi  - Me leje, shoku Kryetar, Kuvendi Popullor po punon që të arrijë në atë që të 

vendosë ligje për çdo organ e organizëm. Pra,  efektivisht për të gjitha ministritë. Prandaj, 
edhe unë jam dakord që, me një riparim të vogël që mund t’i bëhet paragrafit të tretë, duke 
bashkërenduar punët e ministrive pa përjashtim dhe të institucioneve të tjera qendrore që 
njësohen me to, them që të inkludohen dhe ato brenda; pastaj ligjet dalin dhe secili organ dhe 
organizëm merr formën e vet sipas tij.  



Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Ismail Lleshi.  
Ismail Lleshi - Për mendimin tim, paragrafi  i dytë, me ndonjë redaktim të vogël të 

qëndrojë kështu siç është, domethënë me shqyrtimin dhe zgjidhjen e çështjeve të ndryshme. 
Për sa u përket problemeve që kanë të bëjnë me organizimin dhe funksionimin e Këshillit të 
Mbrojtjes, ai si organizëm nuk është një krijesë e një vendi, apo e vendeve të caktuara, nga 
të cilat mund të jetë huazuar. Mund të jetë një përvojë e tërë e vendeve të ndryshme që për 
ato arsye e argumentuam dhe në nenin përkatës që miratuam, del gjithnjë nevoja e krijimit të 
një organizmi të tillë. Natyrisht, është kryetar i shtetit ai person i cili mban mbi supet e tij, në 
një proces të tërë jete drejtimin e shumë aspekteve të rëndësishme të kësaj jete, ndërmjet 
tyre dhe të çështjeve të mbrojtjes. Prandaj,  më duket e kemi menduar mirë dhe kjo është 
përvoja e të tjerëve që ai është njëkohësisht edhe kryetar i këshillit të mbrojtjes për vetë 
funksionin që ka; ndërsa çështja e natyrës së funksionimit të këtij organi është një çështje 
tjetër. Natyrisht, nuk është në kuptimin e jetës së përditshme një organ që ushtron 
veprimtarinë, por është një organ, i cili në një mënyrë të përcaktuar gjithashtu me një 
rregullore të tij apo në një mënyrë tjetër të formuluar, e ka të përcaktuar natyrën e 
veprimtarisë dhe mënyrën e veprimtarisë. Ne duhet si ta përfshijmë këtu, apo ta zgjerojmë në 
atë mënyrë, sikurse u shpreh ndonjë diskutues, është më gjerë sesa qëllimi që merr përsipër 
ky paragraf. Prandaj të mbetim me këtë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka Dritëro Agolli.  
Dritëro Agolli - Unë mendoj që nuk mund t’i japim Qeverisë kompetenca të mëdha për të 

ushtruar veprimtari kaq të gjerë mbi ushtrinë dhe sigurimin. Me këto kompetenca mund të 
instrumentalizohet ushtria në duart e një qeverie që mund të mos jetë pluraliste. Ushtria  dhe 
sigurimi duhet të jenë të kontrolluar nga Kuvendi që është pluralist, që kontrollohet në mënyrë 
pluraliste.  

Kastriot Islami - Meqenëse ka shumë mendime, unë mendoj që propozuesit të 
formulojnë nenin 37. Që të mos e bëjmë thjesht me mekanizmin e votës. Kush është pro që 
ta riformulojmë?  

Xhelil Gjoni - Mendoj që në këtë nen ne s’kemi pse futemi me Këshillin e Mbrojtjes, 
sepse e kemi parë më përpara se kur të bëhet Kushtetuta, thashë, do të rishikohet si do të 
jetë më e përshtatshme; kurse në rastin konkret të jetë paragrafi: “Me vendim të Këshillit të 
Ministrave Kryesia mund të ngarkohet me shqyrtimin e rendit dhe të vendit.” Ndodhi një gjë 
në postë të kufirit xhanëm, ose do të mblidhet Kuvendi, iu desh qarkullimi rrugor, do të 
mblidhet Këshilli i Mbrojtjes. Mendoj se praktika të tilla për Kryesinë ka plot, prandaj dhe 
ngushtohet, siç thuhet dhe për ekonominë, kulturën, janë bile një mori problemesh; jeta ishte 
më e mbarsur me këto punë, pa i dhënë politikën e mbrojtjes e politikën e rendit, të cilat i ka 
në kompetencë komplet Kuvendi i kontrolluar, jam dakord me Dritëroin, më duket mua.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka Ylli Bufi.  
Ylli Bufi - …prek paragrafi i dytë është më i thjeshtë sesa po e zgjerojmë këtë diskutim. 

Se çfarë çështjesh diskuton Kryesia, mua më duket e drejtë ta vendosë Këshilli i Ministrave. 
Unë këtë e konsideroj si një praktikë pune për të lehtësuar Këshillin e Ministrave. Kjo nuk e 
përjashton përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave për ndonjë mangësi apo padrejtësi në 
vendimet që merr Kryesia, por kjo është vetëm një praktikë pune që lehtëson Këshillin e 
Ministrave, pa i hequr përgjegjësinë Këshillit të Ministrave për punën që bën Kryesia. Prandaj, 
mendoj që të mbesë siç e propozoi deputeti Fatos Nano që “me vendim të Këshillit të 
Ministrave Kryesia mund të ngarkohet me shqyrtimin dhe zgjidhjen e çështjeve që janë në 
kompetencë të tij.” Kjo është një praktikë pune, sesa një diskutim i tillë parimor që bëhet në 
lidhje me Këshillin e Mbrojtjes etj.  

Kastriot Islami -  Atëherë hedhim në votë propozimet.  
Propozimi i parë është i deputetit Gramoz Pashko. Tërhiqeni, apo jo?  
Gramoz Pashko - Po s’ka pse, se ajo shtesë në fund fare nuk ka lidhje fare me këtë 

pjesën e mësipërme.  
Kastriot Islami -  Dakord.  
Gramoz Pashko - Nuk e di, mundet, hidheni në votë, nuk insistoj, nuk prish punë, nuk ka 

lidhje me diskutimin.  
Kastriot Islami -  Propozimi i dytë është i deputetit Blerim Çela. Tërhiqeni? Atëherë 

paragrafi i parë është siç është. I dyti është: “Me vendim të Këshillit të Ministrave Kryesia 
mund të ngarkohet me shqyrtimin dhe zgjidhjen e disa çështjeve në lidhje me ekonominë, 
shëndetësinë, kulturën, rendin e mbrojtjen”, kurse pjesa tjetër është ashtu siç është. (Në sallë 
ka debat lidhur me këtë)  



Kastriot Islami - Ky është propozimi i deputetit Blerim Çela, i cili nuk tërhiqet. Kush është 
pro?  

Blerim Çela - Nuk ka gjë. Në qoftë se do të lihet në zgjidhjen e disa çështjeve, ku këtu 
nënkuptohen të gjitha, unë jam dakord të ngelë deri aty.  (Një zë nga salla: “jo”). 

Kastriot Islami -  Mirë atëherë.  
Fatos Nano - ... deputetit Ismail Lleshi: “ngarkohet me shqyrtimin e zgjidhjeve e çështjeve 

të ndryshme”, ajo i ka të gjitha brenda, kështu që...  
Kastriot Islami -  Atëherë, ngelet me këtë formulim siç është, duke bërë vetëm 

ndryshimin: “e çështjeve të ndryshme.” Ndërkohë deputeti Neritan Ceka bën shtesë. Nuk di 
nëse do të ishit dakord, në këto raste për Kryesinë, vendimet do të firmohen nga ministri 
përkatës. Fjalën e ka deputeti Neritan Ceka.  

Neritan Ceka - Ta saktësojmë, pse kështu kjo krijon idenë që në këtë mënyrë i jepet dorë 
e lirë një grupi të Qeverisë. Në mënyrë që të mos e lejojmë këtë, atëherë bëjmë po atë gjë që 
i bëjmë Presidentit, domethënë të kundërfirmohen vendimet përkatëse nga ministri përkatës.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka juristi Krenar Loloçi.  
Krenar Loloçi - Këtu nuk është fjala për t’u bërë analogjia me çështjen e Presidentit, 

sepse aty ka përgjegjësi të plotë ekzekutive Kryesia ose Këshilli i Ministrave për detyrën që 
kryhet; s’është nevoja të firmosë një ministër, se për një detyrë të caktuar që ngarkohet 
Kryesia, për këtë ka qenë dakord gjithë Këshilli i Ministrave, prandaj e merr të plotë 
përgjegjësinë Këshilli i Ministrave. Nuk është nëvoja të kundërfirmohet nga një ministër 
përkatës, kurse në rastin e Presidentit ndryshon.  

Kastriot Islami -  Deputeti Ceka, e tërhiqni, jo?  
Neritan Ceka  - Në qoftë se juristët mendojnë se këtu ka një kundërsens, e tërheq.  
Kastriot Islami -  Atëherë është ky formulim: “Me vendim të Këshillit të Ministrave 

Kryesia ngarkohet me shqyrtimin dhe zgjidhjen e çështjeve të ndryshme në kompetencë të 
tij.” Nejse, është një riformulim që mund ta rregullojmë. Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Mbetet ky formulim, me mbi dy të tretat e votave. Fjalën e ka deputeti Ilir Manushi.  

Ilir Manushi - Ju lutem, nuk dua t’ju bezdis. Në lidhje me propozimet që bënë deputetët 
Sali Berisha dhe Xhelil Gjoni më parë, për çështjen që sapo votuam, është e mira të mos e 
lëmë në heshtje, të diskutohet nga grupe specialistësh, për ato probleme që u thanë dhe, në 
kuadrin e ngritjes së komisioneve të përhershme pranë Kuvendit Popullor, për ushtrinë dhe 
për Ministrinë e Punëve të Brendshme që deri tani s’ka pasur, mendoj që do të ishte më e 
arsyeshme që të formulohej dhe të zgjidhej ky problem shqetësues që u paraqit nga të gjitha 
anët.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Deputeti Gramoz Pashko, e tërhiqni propozimin tuaj? Kishte shtesë, jo 

për pjesën.  
Neni 38.  
Spikeri - Neni 38. “Ministrat drejtojnë ministritë në degët e caktuara të veprimtarisë.  
Ministrat përgjigjen për veprimtarinë e ministrive përkatëse dhe për ato të Këshillit të 

Ministrave. 
Ministrat, për çështjet që janë në kompetencën e tyre nxjerrin urdhra, rregullore e 

udhëzime, në bazë të ligjeve dhe të urdhëresave e të vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe 
për zbatimin e tyre. Aktet e ministrave me karakter normativ botohen në Gazetën Zyrtare, me 
përjashtim të rasteve të veçanta të parashikuara me ligj.”  

Kastriot Islami -  Tonin Alimëhilli.  
Tonin Alimëhilli - Unë e quaj si formulim të pasaktë këtë nen, sepse lë jashtë 

përgjegjësisë ministrat pa portofol, gjithashtu më duken jashtë përgjegjësisë personat e 
barazuar me ta. Unë kam bërë këtë formulim: “Ministrat dhe personat e barazuar me ta 
drejtojnë veprimtarinë e ministrive dhe të institucioneve që kanë varësi direkte; ministrat e 
personat e barazuar me ta përgjigjen për aktivitetin e Këshillit të Ministrave”, kurse paragrafin 
e tretë e lë ashtu siç është.  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim.  
Albert Karriqi - Ky paragraf i parë më duket njëçikë i pasqaruar mirë. Unë do ta filloja në 

këtë mënyrë; ndoshta dhe këtë ta përfshijmë që tha parafolësi: “Ministrat drejtojnë dhe 
përgjigjen për veprimtarinë e ministrive përkatëse dhe për atë të Këshillit të Ministrave.” 
Vazhdimi:”që janë kompetencë etj., etj.” të ngelet ashtu siç është; ndoshta kjo ministrat e 
personat të futet edhe kjo, se paragrafi i parë më duket shumë i pasaktë.  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem! Fjalën e ka deputeti 
Petrika Minga.  



Petrika Minga - Jam dakord me propozimet e shokëve dhe mendoj që në paragrafin e 
dytë të bëjmë një shtesë, duke marrë shkas nga propozimet e zotit Gramoz Pashko në lidhje 
me nenin 34 dhe më pas me miratimin e tij. Mendoj se për t’i dhënë një frymë më 
demokratike këtij neni, si dhe për të mos përqendruar shumë kompetenca dhe pushtet ndaj 
ministrive, të shtohen dhe fjalët “Ata (kemi parasysh ministrat) kontrafirmojnë aktet e nxjerra 
nga Këshilli i Ministrave.”  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim! Propozim tjetër? Ju lutem, 
sekretaria. Propozimi i parë është i deputetit Tonin Alimëhilli: “Ministrat e personat e barazuar 
me ta, drejtojnë veprimtarinë e ministrive e të institucioneve të tjera që ka në varësi direkte. 
Ministrat e personat e barazuar me ta përgjigjen për aktivitetin e Këshillit të Ministrave.” 
Paragrafi i tretë mbetet siç është me propozimin për t’u redaktuar nga juristët. Kush është pro 
me propozimin e deputetit Tonin Alimëhilli? Edhe njëherë: “Ministrat e personat e barazuar 
me ta drejtojnë veprimtarinë e ministrive e të institucioneve të tjera që kanë në varësi direkte.  

Ministrat e personat e barazuar me ta përgjigjen për aktivitetin e Këshillit të Ministrave.” 
Paragrafi i tretë mbetet siç është me ndonjë redaktim nga juristët  (zëra në sallë). Ky është 
propozimi i tij, ka një harresë. Kush është pro? Juristët.  

Juristi (Krenar Loloçi) - Më falni, ne e kishim bërë këtë formulim në përputhje me të gjitha 
nenet. Neni 34 e përcakton shprehimisht që ministrat janë përgjegjës kolegjialisht për aktet e 
Këshillit të Ministrave dhe individualisht për aktet e dikastereve të tyre. Unë mendoj, është e 
drejtë që të përsëritet këtu. “Ministrat përgjigjen për veprimtarinë e ministrive përkatëse.” Për 
të evituar një përsëritje të tillë them, nëse ne e kemi thënë në nenin 34 shprehimisht në këto 
kushte mundet të qëndrojnë paragrafi i parë dhe i tretë.  

Kastriot Islami -  Kush është pro? Ju lutem, sekretaria të numërojë votat! Kundër? 
Abstenim?  

Bie edhe ky propozim, meqenëse nuk merr dy të tretat e votave.  
Propozimi i deputetit Petrika Minga. Formulimi mbetet siç është, por në paragrafin e dytë 

shtohet kjo frazë: “Ata kundërfirmojnë aktet e nxjerra sipas ministrive përkatëse.”  
Ju lutem, juristët ç’mendim kanë?  
Juristi - Kjo nuk ka kuptim të vihet. Nuk është në praktikën konstitucionale të asnjë shteti 

që aktet që merren nga këshilli i ministrave të kundërfirmohen nga ministrat. Thamë që këto 
do të merren me shumicë votash. Secili ministër i nënshtrohet, në fund të fundit, vullnetit të 
shumicës. Prandaj nuk ka përse të kundërfirmohet. Kundërfirma që i dhamë Presidentit në 
rastet që nxjerr dekretet normative, ka të bëjë me ndarjen e pushteteve që kemi sanksionuar 
që në fillim. Brenda Këshillit të Ministrave nuk ka pse të ruhet një lidhje e tillë, mendoj. 
Çështja e kundërfirmimit ka të bëjë me kalimin e përgjegjësisë nga Presidenti te ministrat, të 
cilët përgjigjen. Kurse në rastin konkret ministria ose Këshilli i Ministrave janë të ngarkuar 
plotësisht me përgjegjësi, janë organe unike, pa ndarje.  

Kastriot Islami -  Tërhiqesh nga propozimi i bërë prej jush, deputeti Minga? Nuk 
tërhiqesh?  

Petrika Minga - Duke kundërfirmuar si nga aktet e nxjerra nga Këshilli i Ministrave dhe 
nga ministrat përkatës, mendoj se ministrat përkatës janë specialistë në ato fusha dhe 
përforcojnë më mirë mendimin e tyre e mbajnë përgjegjësi të plotë ndaj atij mendimi.  

Kastriot Islami -  Atëherë e hedhim në votë propozimin.  
Bardhyl Caco - (deputet i rrethit të Lushnjës) - A ka ndonjë rast kur ndonjë ministër 

lirohet nga përgjegjësia ose çlirohet nga përgjegjësia e veprimtarisë së Këshillit të Ministrave, 
fjala vjen, kur nuk ka qenë dakord në një votim në Këshillin e Ministrave?  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fatos Nano.  
Fatos Nano - Mua më duket i drejtë interpretimi juridik që i bënë specialistët. Ministri 

përkatës merr përgjegjësi për këtë çështje qysh kur paraqet projektin që lidhet me zgjidhjen e 
asaj çështjeje që varet nga dikasteri që ai drejton. Mekanizmi demokratik i miratimit me 
shumicë votash në Këshillin e Ministrave që sapo vendosëm, e bën dhe atë përgjegjës për 
vendimin që do të marrë Këshilli i Ministrave.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Gramoz Pashko.  
Gramoz Pashko - Unë jam dakord që kjo frazë dhe mund të mos vihet. Ne e kemi 

diskutuar edhe me juristët këtë punë kur përgatitëm nenin 34, duke u konsultuar me ta. 
Vetëm ka një problem: në një qeveri koalicioni, një ministër mund të mos jetë dakord për një 
vendim kolegjial dhe atëherë ai, në të njëjtën kohë, përgjigjet individualisht për atë që i përket 
dikasterit të tij. Në një rast të tillë ai ka dhe të drejtën, së paku morale, që të mos 
kundërfirmojë atë vendim që ka marrë Këshilli i Ministrave me shumicë votash, për të cilin 
s’ka qenë dakord. Por ky rast s’do të thotë që ai ministër duhet të japë dorëheqjen. Kështu që 



për të mos e komplikuar dhe sa të gjejmë sqarimet e tjera: kur e kundërfirmon dhe kur s’e 
kundërfirmon, më mirë e lëmë jashtë këtë gjë, për mendimin tim. Unë prandaj e tërhoqa 
propozimin tim. Megjithatë propozimin e ka bërë deputeti Minga.  

Kastriot Islami -  Nuk tërhiqesh? Atëherë e hedhim në votë. Kush është pro? Kundër? 
Abstenim? (Sekretaria numëron votat). Bie edhe ky propozim, meqë nuk merr dy të tretat e 
votave. Propozimi i deputetit Albert Karriqi: “Ministrat drejtojnë dhe përgjigjen për veprimtarinë 
e ministrive përkatëse dhe për atë të Këshillit të Ministrave”, ndërkohë që vazhdimi është i 
njëjtë me formulimin e paraqitur. Pra, paragrafi i parë e i dytë janë bashkuar dhe janë 
formuluar në atë mënyrë që thamë. Është i njëjtë me atë të Fatmir Mingulit, të cilin e votuam, 
dhe nuk u miratua.  

Tërhiqesh? (Deputeti Karriqi e tërheq propozimin).  
Propozimi i deputetit Pëllumb Kapo: “Ministrat drejtojnë ministritë përkatëse dhe 

përgjigjen për veprimtarinë e tyre e atë të Këshillit të Ministrave.”  
Pëllumb Kapo - Shoku Kryetar, për paragrafin e tretë s’kam ndonjë vërejtje, veçse ka një 

gabim, ndoshta në të shtypur, në rreshtin e tretë, aty ku thuhet: “ministrat, për çështjet që 
janë në kompetencën e tyre, nxjerrin urdhra, rregullore e udhëzime në bazë të ligjeve, 
urdhëresave e vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe për zbatimin e tyre.” Kjo fjalë e fundit, 
për mendimin tim, s’ka kuptim. Ndoshta duhet bërë: ”... dhe përgjigjen për zbatimin e tyre”, 
se, siç është formuluar, nuk ka kuptim.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, juristët.  
Juristi - Në rastin konkret çështja e zbatimit ka të bëjë me ligjin, domethënë një akt që do 

të nxjerrë, ta zëmë, ministri, do ta nxjerrë pikërisht për zbatim të ligjit. Pra, siç thamë, lidhet 
me ligjin.  

Kastriot Islami -  Mua më duket se ky formulim është i njëjtë me atë të nenit 38, vetëm 
është bërë një redaktim letrar. Tërhiqeni deputeti Pëllumb Kapo?  

Pëllumb Kapo - S’kam ndonjë vërejtje tjetër, veç atë që thashë për formulimin e dy 
paragrafëve të parë. Ose mund të qëndrojë edhe ai formulim që është, në qoftë se ka kuptim, 
siç thonë juristët dhe unë tërhiqem.  

Kastriot Islami -  Ata e dinë. Domethënë tërhiqeni. Pra, hedhim në votë nenin 38, siç 
është i formuluar. Kush është pro?  

Azem Hajdari - Të mos bëjmë dy votime për të humbur kohë. Thamë që do të heqim 
paragrafin e dytë, se është parashtruar në nenet e tjera. Që të mos humbim kohë, propozoj ta 
hedhim në votë, po të jenë dakord shokët. Më falni për ndërhyrjen.  

Kastriot Islami -  Dakord. Kush është dakord për nenin 38 me klauzolën që paragrafi i 
dytë të hiqet? (Reagime nga salla). Nuk jeni dakord kështu? Mirë. Atëherë hedhim në votë 
variantin e parë: “Ministrat drejtojnë ministritë në degë të caktuar veprimtarie....” pastaj 
vazhdon: .”.. Ministrat, për çështjet që janë në kompetencën e tyre, nxjerrin urdhra...” etj., etj. 
pra paragrafi i dytë është i hequr.   

Kush është pro për këtë propozim? (Reagim nga salla). Ju lutem, juristët të japin 
shpjegimin!  

Juristi - Meqenëse në nenin 34, që u bë riformulim, përmendet shprehimisht që ministrat 
janë përgjegjës kolegjialisht për aktet e Këshillit të Ministrave dhe individualisht për aktet e 
dikastereve të tyre, mendoj që nuk është e udhës nga pikëpamja juridike të përsëritet edhe 
një herë në nenin 38.  

Kastriot Islami -  Prandaj thashë të votojmë për nenin 38, duke hequr paragrafin e dytë. 
Ka dy mënyra: një herë të votojmë që ta heqim këtë paragraf, ose ta votojmë që në fillim 
propozimin me paragraf të hequr. Atëherë hedhim në votë propozimin me paragrafin e dytë të 
hequr. Kush është pro?  

Genc Ruli - Zoti Kryetar, një minutë, ju lutem. Këtu duhet të bëjmë mirë sqarimin: nëse 
me fjalën “akte” kuptojmë dhe nocionin “veprimtari “, se me “akte” mund të kuptojmë vetëm 
dispozitat e nxjerra. Atëherë përgjegjësia për veprimtarinë e ministrisë është mëse e 
nevojshme të shprehet, mbase te neni 34, kur thuhet se kanë përgjegjësi për aktet, për 
dispozitat që kanë nxjerrë ministritë. Të mos i konfondojmë të dyja.  

Juristi - Veprimtaria e përfshin nxjerrjen e akteve, bile kjo është aspekti kryesor i 
veprimtarisë së një dikasteri. Prandaj mund të hiqet te neni 34 dhe të lihet këtu. Rëndësi ka 
që kjo të mos jetë në dy vende paralelisht. Pastaj rregullimi mund të bëhet.  

Genc Ruli - Për nenin 38 propozimi im do të ishte: “Ministrat përgjigjen për veprimtarinë e 
ministrive përkatëse” dhe të lihej me kaq, se në këtë nen po flasim për ministrin. Pse të hyjmë 
me tej?  

Kastriot Islami -  Po. Fjalën e ka deputeti Emin Musliu.  



Emin Musliu - Desha të bëj një shtesë të vogël. Rregulloret dhe udhëzimet të mos 
kalojmë më shumë se 30 ditë nga data që janë miratuar. Kjo është një çështje shumë e 
rëndësishme, sepse kanë dalë dekrete e shumë gjëra të tjera dhe mund të kenë kaluar 5 
muaj, 6 muaj apo 7 muaj nga koha që janë miratuar.  

Kastriot Islami -  Bëni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem! Tërhiqeni deputeti Musliu? Ju 
lutem, deputeti Ruli, formulimi juaj!  

Genc Ruli - Formulimi im ndryshon vetëm te paragrafi i dytë: “Ministrat përgjigjen për 
veprimtarinë e ministrive përkatëse.” Kaq.  

Kastriot Islami -  Mirë. Atëherë ka një propozim të tillë: “Ministrat drejtojnë ministritë në 
degë të caktuara veprimtarie. Ministrat përgjigjen për veprimtarinë e ministrive përkatëse.” 
Dhe pjesa tjetër ngelet siç është e formuluar. Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
(Sekretaria numëron votat). Mbetet kjo pikë me mbi dy të tretat e votave. Kalojmë të neni 39.  

Spikeri - Neni 39. “Ministrat shfuqizojnë urdhrat e udhëzimet e paligjshme ose të padrejta 
të organeve, të ndërmarrjeve e të institucioneve që varen prej tyre.”  

Kastriot Islami -  Kush ka vërejtje?  
Ligor Balla (deputet i rrethit të Elbasanit) - Mendoj që neni 39 të formulohet si më poshtë:  
“Ministrat dhe personat e barazuar me ta shfuqizojnë urdhrat dhe udhëzimet e paligjshme 

të organeve, të ndërmarrjeve e të institucioneve që varen prej tyre dhe kërkojnë nxjerrjen e 
përgjegjësisë ndaj këtyre shkeljeve.” Heq fjalën “e padrejtë”, sepse është dhe koncept moral 
e juridik.  

Kastriot Islami -  Paraqiteni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem!  
Bashkim Kopliku - Më falni, por kam një mendim krejt të kundërt edhe si ide. Unë do ta 

formuloja kështu dhe do ta shpjegoj pak mendimin tim: “Ministrat (jam dakord me atë “dhe 
personat e barazuar me ta”) pezullojnë për 15 ditë urdhrat e udhëzimet që i konsiderojnë të 
paligjshme ose të padrejta të organeve, të ndërmarrjeve e të institucioneve që varen prej tyre. 
Në rast se pezullimi nuk pranohet nga organet varëse, problemi i kalohet për zgjidhje 
arbitrazhit.” 

Paragraf tjetër: “Drejtuesit e institucioneve e të ndërmarrjeve shtetërore që varen nga 
ministritë, zgjidhen me votim të fshehtë nga punonjësit e tyre. Arsimi e profili i drejtuesve të 
zgjedhur, si dhe mënyra e zgjedhjes së tyre, përcaktohen me ligj.” Tani, më falni, do t’u bëj 
edhe komentin, se them që është një problematikë e madhe ... (Ka reagim nga salla që po 
zgjatet shumë).  

Kastriot Islami -  Ju lutem, Bashkim.  
Bashkim Kopliku - Më fal, se është një pikë që e quaj me shumë interes për ekonominë. 

Nuk do të kaloj as një të dhjetën e dhjetëminutëshit. (Përsëri reagim nga salla). Më falni, ju 
lutem, se jam përfaqësues edhe nga prodhimi, kam shumë zgjedhës në prodhim dhe i di 
hallet e tyre. A mund të vihet në Kushtetutë apo të bëhet ligj një gjë e tillë? Në Kushtetutë 
vihen ligje të përgjithshme të shtetit, do të thotë dikush. Por kur një problem, në kushtet 
specifike të një vendi, është shumë shqetësues, atëherë edhe në kushtetutë lejohet që të 
vihen të tilla probleme, që në dukje do t’i takonin një ligji e jo një kushtetute. Po ju jap një 
shembull nga një kushtetutë e një vendi tjetër: “Pjesëtarët e pasardhësit e familjes Savoja nuk 
janë zgjedhës e nuk mund të jenë zyrtarë shtetërorë apo ofiqarë të zgjedhur”. Ose një 
shembull nga një kushtetutë tjetër: “I ndalohet ish-mbretit të familjes filan, bashkëshortes së tij 
dhe pasardhësve të tyre meshkuj hyrja dhe qëndrimi në territorin italian.”  

Kjo qe sa për të vertetuar që në kushtetuta ka dhe gjëra të tilla. Pra, për gjëra, 
problematika të tilla, mund të kalohet deri në hollësi dhe më të mëdha nga ajo që propozoj 
unë.  

E dyta, a është problem shtetëror se kush janë e kush duhet të jenë drejtuesit e 
ndërmarrjeve? Besoj se s’ka nevojë ta zgjas këtu, se është një fushatë e tërë e shtypit, qoftë 
e “Zërit të popullit”, qoftë e “Rilindjes demokratike” dhe e gazetave të tjera, ku flitet mjaft për 
paaftësi drejtuesish, për drejtues prepotentë me varësit, servilë me ministritë, pa arsim etj., 
etj. Një  nga faktet dhe shkaqet që nuk po ecim si duhet në ekonomi, është dhe problemi i 
drejtuesve që kemi.  

E treta, a është në unitet ky nen me sa kemi thënë deri tani?  
Po t’i kthehemi nenit 9, vendosëm në parim iniciativën e lirë në ekonominë e vendit. Në 

nenin 38 pika 3 diskutuam që komiteteve ekzekutive do t’u sigurohet vetëveprim, pra një 
pavarësi relative. Ta kalojmë më thellë. Duhet të krijojmë kushte reale për afarizëm, edhe në 
mes të ndërmarrjeve shtetërore dhe privatëve që do t’i kemi këtu. Atëherë të jemi praktikë 
dhe realistë. Në nenin që propozoj sigurohet zbatimi i së njëjtës ide edhe në nivelin e 
ndërmarrjeve.  



Të gjitha këto shërbejnë për të vendosur tashmë me ligj luftën që ka bërë dhe Partia e 
Punës dhe Partia Demokratike, them së bashku, kundër centralizmit të tepruar. Është faktor 
shumë me rëndësi e jo formal që drejtuesit e ndërmarrjes të zgjidhen nga ndërmarrja, që 
tashmë është person juridik mjaft më i lirë se ç’e kemi pasur. E nuk mund të jetë e lirë një  
ndërmarrje, në qoftë se drejtuesit e saj caktohen nga ministria. Drejtuesi, praktikisht, sado të 
flasim ne, do t’i bëjë hyzmetin atij që e emëron dhe jo ndërmarrjes. E kundërta do të ndodhë, 
në qoftë se ai do të zgjidhej nga ndërmarrja. Lidhja me ministrinë mbetet, sepse është lidhje 
shtetërore, por ama puna e tij do të ishte më e lirë, më në favor të zhvillimit të ndërmarrjes 
dhe, për pasojë të zhvillimit të vendit, në rrugën me të manovrueshme. Ndërmarrja do të ishte 
më e lidhur me rrethin, me mjedisin ku punon në këto kushte. Falemnderit dhe ju ftoj të 
mendoni!  

Kastriot Islami -  Falemnderit deputeti Kopliku! Fjalën e ka deputeti Franko Kroqi.  
Franko Kroqi (deputet i rrethit të Tiranës) - Unë mendoj që neni 39 të formulohet kështu: 

“Ministrat shfuqizojnë urdhrat e urdhëresat e paligjshme të organeve, të ndërmarrjeve e të 
institucioneve që varen prej tyre.” Fjala “të padrejta” të hiqet, se nuk ka njësi matëse për të 
vërtetuar nëse është “e drejtë apo e padrejtë.” Kaq.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Propozim tjetër, ju lutem! (Nuk ka).  
Hedhim në votë fillimisht propozimin e deputetit Ligor Balla. Propozimi është ky: “Ministrat 

dhe personat e barazuar me ta shfuqizojnë urdhrat e udhëzimet e paligjshme të organeve, të 
ndërmarrjeve e të institucioneve që varen prej tyre dhe kërkojnë nxjerrjen e përgjegjësisë 
ndaj këtyre shkeljeve.” 

Kush është pro? Kundër? Abstenim? (Sekretaria numëron votat). 
Ky propozim bie, meqenëse nuk merr dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Bashkim 

Kopliku: 
“Ministrat pezullojnë për 15 ditë urdhrat e udhëzimet që  i konsiderojnë të paligjshme ose 

të padrejta të organeve, të ndërmarrjeve e të institucioneve që varen prej tyre. Në rast se 
pezullimi nuk pranohet nga organet varëse, problemi i kalohet për zgjidhje arbitrazhit. 
Drejtuesit e institucioneve e të ndërmarrjeve shtetërore që varen nga ministritë, zgjidhen me 
votim të fshehtë nga punonjësit e tyre. Arsimi e profili i drejtuesve të zgjedhur, si dhe mënyra 
e zgjedhjes së tyre, përcaktohen me ligj.” 

Kush është pro? Ju lutem, sekretaria numëroni votat! 
Kundër? Abstenim? 
Bie edhe ky propozim me dy të tretat e votave. 
Lexojmë tekstin për nenin 39 siç është i formuluar: 
“Ministrat shfuqizojnë urdhrat e udhëzimet e paligjshme të organeve, të ndërmarrjeve e të 

institucioneve që varen prej tyre.” Pra është një propozim ku është hequr fjala “të padrejta.” 
Fjalën e ka deputeti Ilir Manushi. 
Ilir Manushi - Mendoj se do të ishte e arsyeshme që dhe sipas propozimit të deputetit 

Kopliku, i cili ka diçka me shumë vlerë, mund të bëhet një bashkim i formulimit ekzistues me 
atë të tij. Të mos jemi kaq të prerë në lidhje me ato gjëra me vlerë që ekzistojnë në 
propozimet e deputetëve. Ju sugjeroj juve si Kryetar ta keni parasysh dhe ta vlerësoni këtë 
gjë.  

Kastriot Islami -  Falemnderit! Atëherë hedhim në votë propozimin që thashë, duke 
hequr vetëm fjalën “të padrejta.” Kush është pro? Kundër? Abstenim?  

Mbetet ky propozim me dy të tretën e votave. Neni 40.  
Spikeri - Neni 40. “Anëtarët e Këshillit të Ministrave janë përgjegjës penalisht për 

shkeljen e Kushtetutës dhe të ligjeve në lidhje me ushtrimin e funksioneve të tyre. Ndjekja 
penale bëhet me miratimin e Kuvendit Popullor.”  

Kastriot Islami -  Kush ka vërejtje, ju lutem?  
Vangjel Stamo - Lidhur me nenin 40 kam mendimin që nuk e përcaktuam se kush e ka të 

drejtën t’i kërkojë Gjykatës së Lartë ose Këshillit të Lartë të Drejtësisë ndjekjen penale të 
ministrave ose anëtarëve të Qeverisë për rastet që parashikon ky nen. Një formulim më i 
saktë për këtë mendoj se do të ishte ky: “Kuvendi Popullor, si dhe Presidenti i Republikës 
kanë të drejtë të kërkojnë ndjekjen penale të anëtarëve të Qeverisë dhe daljen e tyre para 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë ose të Gjykatës së Lartë (kjo do të vendoset kur të shqyrtohen 
organet e drejtësisë) për shkelje të kryera gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre.”  

Kastriot Islami -  Paraqitni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem! Propozim tjetër?  
Ju lutem, juristët kanë ndonjë shpjegim?  



Juristi - Këtu është bërë përpjekje që të barazohet disi statusi i ministrave me atë të 
deputetit, se kuptohet: për ata ministra që janë deputetë, statusi është i njëjtë, kurse për ata 
ministra që s’janë deputetë, kjo barazohet për shkak të funksionit të rëndësishëm që kanë. 
Dhe e njëjta gjë që do të ndiqet për ndjekjen penale të çdo deputeti, do të ndiqet edhe për 
ministrat. Në fakt kësaj do t’i kushtohet një vend i veçantë kur të bëhet fjalë për kompetencat 
e Gjykatës së Lartë.  

Kastriot Islami -  Vërejtje tjetër? Fjalën e ka deputeti Arben Demeti.  
Arben Demeti (deputet i rrethit të Elbasanit) - Ndjekja penale bëhet me miratim të 

Kuvendit Popullor, por neni në fjalë nuk përcakton se me ç’numër deputetësh pro ose kundër 
votohet kjo gjë. Nuk e di ç’përgjigje mund të na japë juristi për këtë.  

Juristi - Mbasi çështje të tilla janë njëçikë dhe të karakterit të imët, përgjigjja do të ishte 
kjo: për çdo deputet, sikurse edhe për një ministër, mund të bëhet kërkesa nga ana e 
organeve të hetuesisë ose e ndonjë organi tjetër në Kuvendin Popullor, i cili do të japë 
miratimin për ndjekjen penale të ministrit ose të deputetit.  

Arben Demeti - Me shumicën absolute të deputetëve të zgjedhur, 126 vota, apo me dy të 
tretat e deputetëve të pranishëm?  

Juristi - Ja, ta sqarojmë këtë. Ne themi që Kuvendi Popullor i merr vendimet e tij me 
shumicën e të pranishmëve. Edhe në këtë rast do të zbatohet rregulli i përgjithshëm.  

Arben Demeti - Të theksohet atëherë kjo, se më duket është moment i rëndësishëm 
çuarja në gjyq e një anëtari të Këshillit të Ministrave.  

Juristi - Është tjetër punë pastaj nëse do të vendoset këtu të shkojë në gjyq me 126 vota, 
domethënë me shumicën absolute, apo me shumicën relative. Por ne për këtë zbatojmë 
rregullin e përgjithshëm, që Kuvendi Popullor i merr vendimet e tij me shumicën e të 
pranishmëve.  

Arben Demeti - Atëherë, zoti Kryetar, kam propozimin: “Me shumicën absolute të 
deputetëve të zgjedhur, 126 vota.”  

Kastriot Islami - Ju lutem, paraqitni propozimin tuaj me shkrim! Propozim tjetër? Nuk ka.  
Fjalën e ka deputeti Imami.  
Arben Imami - Para se të votohet, kisha një propozim jashtë nenit: Do të ishte mirë që 

Kryesia të mos votonte. Kjo nuk do të ndikonte shumë në rezultatin, për arsye se tridhjetë për 
qind është e opozitës, pak a shumë, siç është edhe përbërja e Kuvendit. Kryesia të votonte 
vetëm në rastet e domosdoshme, kur, me votat e saj, mund të ndryshojë rezultatin e votimit, 
domethënë të miratohet ose të mos miratohet një nen. Kjo nuk është çështje e heqjes së të 
drejtës së votës, por një praktikë parlamentare e njohur.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  E kemi vendosur në rregullore, e para, dhe kam përshtypjen që në një 

mjedis pluralist s’ka pse të ndikoheni nga ne. Fjalën e ka Halil Elezi.  
Halil Elezi - Shoku Kryetar, kam mendimin që përpara marrjes së vendimit në Kuvendin 

Popullor, në rastet kur gjykohet çështja, duhet të theksohet qenia prezent e ministrit ose e 
deputetit në Kuvend.  

Kastriot Islami - Fillimisht hedhim në votë propozimin e deputetit Vangjel Stamo: 
“Kuvendi Popullor, si dhe Presidenti i Republikës, kanë të drejtë të kërkojnë ndjekjen penale 
të anëtarëve të Qeverisë dhe daljen e tyre para Këshillit të Lartë të Drejtësisë (ose të 
Gjykatës së Lartë) për shkelje të kryera gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre.”  

Tërhiqeni apo e mbani propozimin tuaj?  
Vangjel Stamo - Unë qëndroj te ky propozim në përmbajtje, duke i bashkëngjitur vërejtjet 

që bënë shokët e tjerë lidhur me numrin e deputetëve që do të votojnë për këtë çështje dhe 
me praninë e të interesuarit. Domethënë, me një redaktim nga komisioni i juristëve të 
specializuar që disponon ky Kuvend, të rishikohet, por përmbajtja insistoj që të qëndrojë.  

Kastriot Islami -  Atëherë, kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Bie ky propozim, meqë nuk merr dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Arben Demeti. 

Fraza e fundit formulohet në këtë mënyrë: “Ndjekja penale bëhet me miratim të Kuvendit 
Popullor, me shumicën absolute të deputetëve të zgjedhur, me votim të fshehtë.”  

Kush është pro? Ju lutem, sekretaria të numërojë votat! Kundër? Abstenim?  
Bie edhe ky propozim, meqenëse nuk merr dy të tretat e votave.  
Atëherë hidhet në votë propozimi siç është i formuluar në tekst.  
Kush është pro? Ju lutem, sekretaria të numërojë votat!  
Arben Demeti - Më falni, por është e papërcaktuar këtu. Të përcaktohet, me 10 veta, 20 

apo 30 veta.  
Kastriot Islami -  Ju lutem, juristët ç’mendim kanë?  



Juristi - Ne thamë që atë mund ta kërkojnë dhe organet e hetimit, siç mund ta kërkojnë 
dhe një pjesë e deputetëve ose një deputet i vetëm, meqenëse nuk është e përcaktuar këtu. 
Për çështjen nëse duhet të përgjigjet penalisht për këtë shkelje, duhet të merret mendimi i 
shumicës së deputetëve të pranishëm.  

Për sa i përket asaj tjetrës, është puna juaj nëse e doni me shumicë absolute apo me 
shumicë relative. Në rastin konkret, siç është shprehur këtu, nënkupton shumicën e të 
pranishmëve, sepse lidhet me nenin tjetër që miratuam më parë, që Kuvendi Popullor i merr 
vendimet me shumicën e të pranishmeve.  

Napolon Roshi - Për të votuar mund të votojmë lehtë, por mendoni: me shumicën e të 
pranishmëve do të thotë të mblidhen 70 deputetë, të votojnë me shumë se gjysma e tyre dhe 
të shkarkojnë një ministër. Pra, nuk shkon. Mendoj që për të shkarkuar apo për të dënuar një 
ministër, të paktën të jetë gjysma e deputetëve të shumicës absolute. Më duket se ka një 
logjikë në këtë mes.  

Kastriot Islami - Qartë. Propozoni një formulim, ju lutem!  
Juristi - Meqenëse ka mendim që këtu të ndiqet një procedurë më vete, domethënë të 

mos merret vendimi me shumicë të thjeshtë votash të deputetëve të pranishëm, por me 
shumicën absolute të votave të të gjithë deputetëve, mund të bëhet një formulim, në qoftë se 
janë dakord deputetët, dhe ta vendosim. Pra, të mbetet siç është neni dhe të shtohet në fund: 
“miratimi merret me shumicën absolute të votave të deputetëve dhe me votim të fshehtë”, në 
qoftë se jeni me propozimin që bëhet. Në të kundërt, do të zbatohet procedura e zakonshme: 
me shumicë të thjeshtë votash e me votim të hapët.  

Ndërsa për kërkesën, domethënë për numrin e deputetëve që e kërkojnë këtë, nuk ka 
nevojë, sepse tjetër është statusi i deputetit, pavarësisht nëse është ministër apo jo, dhe 
tjetër është statusi i një ministri që s’është deputet. Për deputetët kërkohet një numër i 
caktuar deputetësh, ndërsa kur ministri nuk është deputet, do të ndiqet procedura e 
zakonshme, siç e kanë Kodi i Procedurës Penale dhe të tëra ligjet që kemi. Domethënë këtu 
shtrohet vetëm mënyra e votimit.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Azem Hajdari.  
Azem Hajdari - Zoti Kryetar, unë doja që të mos i shtohej gjë këtij neni, për arsye se 

nënkuptohet mënyra e votimit. Fakti tjetër është se këto dispozita do të shtypen dhe ata që do 
t’i marrin, të mos shohin në to shumë “ujë.” Pra të jemi më racionalë, më të ngushtuar. Nuk 
kemi pse t’i zmadhojmë, kur nënkuptohet, sidomos për faje të tilla që  parashikohen në këtë 
paragraf.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Panajot Barka.  
Panajot Barka - Unë nuk do të pajtohesha me mendimin e deputetit Hajdari në këtë 

çështje, po do të shtoja diçka në mbështetje të asaj që tha Napolon Roshi. Unë nuk pajtohem 
me indiferentizmin dhe me maninë për të votuar çdo gjë që thuhet këtu. Kur është fjala për të 
drejtuar një anëtar të Qeverisë në hetuesi ose në prokurori, ne nuk kemi përcaktuar mënyrën, 
prandaj është e arsyeshme dhe do të pajtohesha me atë propozim që bëri këtu juristi. Mendoj 
të pranohet ajo gjë, duke hedhur përsëri poshtë maninë që ta votojmë ashtu siç është, pa 
pasur parasysh gjërat e tjera kaq të rëndësishme. Bën përjashtime tepër të rralla, në qoftë se 
nuk jemi pajtuar deri më sot, që të shikojmë një ministër në gjyq. Kjo është tjetër gjë. Por 
duhet të pajtohemi me këtë e ta kemi parashikuar në një ligj të tillë themelor.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputetja Rushen Golemi.  
Rushen Golemi - Në përgjithësi jam dakord me formulimin e nenit 40, le të ngelet ashtu 

siç është, duke u shtuar (bashkohem me mendimin e parafolësve) “me shumicën absolute të 
deputetëve, me praninë e të interesuarit dhe me votim të mbyllur”, për t’u liruar nga ato 
problemet që kemi ne.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Paraqitni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem! Fjalën e ka deputeti Ajet 

Baci.  
Ajet Baci (deputet i rrethit të Gramshit) - Mendoj se nuk ka nevojë t’i shtohet gjë këtij 

neni, sepse edhe ministri (në qoftë se e vëmë, fjala vjen, dhe me dy të tretat ose me 
shumicën absolute) do të përgjigjet njëlloj si gjithë të tjerët para ligjit, do të gjykohet. Pra nuk 
ka asnjë problem që të zgjatemi në këtë çështje.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti … 
Një deputet - Neni 40 është plotësisht i përpunuar drejt e saktë dhe në bazë të nenit 10 

të projektrregullores mbledhjet e Kuvendit Popullor hapen kur janë të pranishëm më shumë 
se gjysma e numrit të përgjithshëm të deputetëve. Prandaj mendimi që dha deputeti Roshi 
nuk qëndron lidhur me numrin e deputetëve.  



Kastriot Islami -  Ka propozim tjetër?  
Bardhyl Baltëza - Mendoj se lidhur me problemin që diskutohet për mundësinë e 

ndjekjes penale të ministrave, bëhet fjalë për personalitete që, ashtu siç e tha juristi, janë në 
njëfarë mënyre të barasvlershëm me deputetët. Dhe ashtu siç përcaktohet saktësisht statusi i 
deputetit, ashtu duhet të saktësohet edhe statusi i ministrit. Vetëkuptohet që kemi të bëjmë 
me persona që kanë një ngarkesë pune shumë të madhe dhe që të merret vendim për ta 
kaluar në ndjekje penale apo në gjyq, ma merr mendja se nuk do të ishte keq që të ishte e 
pranishme shumica absolute e deputetëve, sepse është një mendim më i pjekur, me i 
qëndrueshëm dhe, në njëfarë mënyre, i jep qetësinë e duhur edhe ministrit. Nuk është njësoj 
të çohet në gjyq ministri me propozimin e 126 vetave dhe me propozimin e 64 vetave. Unë 
mendoj se është e arsyeshme që të përcaktohet, ashtu siç u tha, për t’u bërë kjo me votim të 
fshehtë dhe me shumicën absolute të deputetëve.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fehmi Abdiu.  
Fehmi Abdiu - Mua më duket se këtu diçka po ngatërrojmë, megjithëse kolegët u 

munduan ta sqarojnë këtë problem. Të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që edhe ministri, edhe 
anëtari i Qeverisë, po qe se shkel ligjin dhe formon vepër penale, duhet të gjykohet, duhet të 
përgjigjet. Por, ashtu siç është thënë edhe për deputetin, me të drejtë është menduar që jo 
për çdo gjë ministri mund të vihet përpara përgjegjësisë penale. Është vënë një kufizim që 
mua më duket shumë i drejtë, që ministri mund të ndiqet penalisht vetëm me miratim të 
Kuvendit Popullor.  

Duhet të kuptojmë një gjë: është e domosdoshme të merret mendimi i Kuvendit Popullor 
për të lejuar që ministri të vihet para ndjekjes penale, por ky vendim nuk nënkupton faktin që 
po qe se Kuvendi do të jetë dakord që të lejohet ndjekja penale ndaj një ministri, ky ka faj 
patjetër. Kuvendi do të lejojë vetëm lejimin e ndjekjes penale, kurse organet përkatëse, mbas 
atij vendimi, kanë të drejtë të fillojnë ndjekjen penale dhe janë të detyruar të hetojnë, si për 
çdo njeri tjetër, që ka faj apo s’ka faj dhe çfarë shkalle faji ka ministri. Në qoftë se del që ai 
s’ka faj, nuk mund të përgjigjet për asgjë. Pra, fakti që Kuvendi do ta ketë miratuar, ta zëmë, 
për një çast lejimin e ndjekjes penale, nuk paragjykohet, nuk e vë në mënyrë të parakohshme 
para përgjegjësisë atë, nuk e parakupton atë fajtor. Ky është vetëm një vendim që, pasi e 
diskuton, duke dëgjuar patjetër dhe atë, sepse ai është personi kryesor, lejon ose jo fillimin e 
ndjekjes penale ndaj tij. Në qoftë se Kuvendi do të jetë objektiv, i matur, do ta dëgjojë atë, 
pretendimet e tij, do t’i saktësojë gjërat para se të marrë vendimin, nuk do të lejojë që të 
bëhen gabime as në këtë drejtim, pra do të ruajë, në qoftë se është vendi për ta ruajtur, edhe 
ministrin, kur ai është në pozita të drejta, kur mendohet se s’ka faj. Prandaj zgjidhja më duket 
normale, dispozita është e mbeshtetur.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Sali Berisha.  
Sali Berisha - Më duket se në këtë dispozitë ne në mënyrë të paligjshme betonojmë 

ministrat ndaj së drejtës. Ata duhet të jenë si gjithë qytetarët e tjerë, përveç rasteve kur janë deputetë të 
Kuvendit Popullor. Unë nuk kuptoj se ç’nevojë ka një ministër të mbrohet. Ministri duhet ta mbrojë veten vetë, në 
radhë të parë, nga shkeljet dhe, në rast se nuk është deputet, të përgjigjet njëlloj si qytetarët e 
tjerë para ligjit.  

Kastriot Islami -  Propozim tjetër? Fjalën e ka Drini Mezini.  
Drini Mezini - Nuk jam dakord me propozimin e fundit që ministrat të trajtohen njëlloj si 

qytetarët e tjerë, për vetë faktin se ky Kuvend i ka dhënë votëbesimin Qeverisë, pra edhe 
secilit prej ministrave, qofshin dhe jo deputetë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Ilir Dushi.  
Ilir Dushi - Unë e mbështes mendimin e parafolësit edhe me një fakt tjetër. Duhet të 

kuptojmë që ministri përgjigjet për ato veprime ose shkelje që ka bërë gjatë ushtrimit të 
detyrës, gjersa i kemi dhënë votëbesimin atij dhe Këshillit të Ministrave. Kurse jashtë ushtrimit 
të detyrës ai është si gjithë qytetarët e tjerë dhe mban përgjegjësi penale për veprimet që 
kryen.  

Sali Berisha - Të nisemi se nga buron imuniteti. Ai buron nga mandati i deputetit, është i 
garantuar nëpërmjet zgjedhësve dhe ne nuk mund të krijojmë artificialitete. Më falni, unë 
kërkoj ndërhyrjen e zotërinjve të sekretarisë teknike në këtë pikë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka juristi.  
Juristi - Ky rregull nuk është diçka e re, origjinale. Këtë rregull, me sa kemi parë, e kanë 

pothuajse shumica e kushtetutave të shteteve parlamentare. Në të tëra këto shtete është 
vendosur një rregull, në kapitullin e fundit të dispozitave për këshillin e ministrave, që 
parashikon marrjen në përgjegjësi penale të ministrave, anëtarëve të qeverisë, vetëm në 
mbledhje të përbashkët të parlamentit dhe me vendim të tij. Pra, është një garanci 



konstitucionale për anëtarët e qeverisë, gjithmonë për veprat që kryhen lidhur me ushtrimin e 
funksioneve që kanë, jo për vepra penale të zakonshme. Prandaj mendoj se një rregull i tillë 
është i nevojshëm edhe në këtë ligj të rëndësishëm që po merret me dispozitat themelore 
kushtetuese.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti...  
Një deputet - Zoti Kryetar, në mbështetje të diskutimit që bëri zoti Berisha, mua më duket 

se deputeti ka më pak kompetenca se sa ministri, në kuptimin e përgjegjësisë ligjore që mban 
dhe ndjekjes penale të tij. Në nenin 21, ku bëhet fjalë për deputetin, thuhet: “Deputeti nuk 
mund të ndalohet, arrestohet ose të ndiqet penalisht pa pëlqimin e Kuvendit Popullor, me 
përjashtim të rasteve kur kryen një krim të dukshëm e të rëndë.” Këtu nuk bëhet fjalë fare për 
ministrin. Pra, më duket se më privilegj e imunitet ka ministri sesa deputeti. Prandaj unë nuk 
jam dakord me këtë lloj formulimi, por jam me propozimin që bëri doktor Berisha.  

Kastriot Islami -  Doktor Berisha bëri pyetje, jo propozim. Fjalën e ka deputeti Hysen 
Godole.  

Hysen Godole - Unë mendoj se ka një dallim midis ministrit që është deputet dhe 
ministrit jo deputet. Ndërsa deputetët kanë edhe imunitet në punën a funksionin ku janë, edhe 
imunitet civil, për gjëra të tjera jashtë pune nuk mund të ndiqet, nuk mund të arrestohet pa 
miratim nga Kuvendi, në këtë rast ministri që barazohet me të (për vepra penale bëhet fjalë), 
përderisa i ka dhënë votëbesimin Kuvendi, ky votëbesim është votëbesim pune. Prandaj, nuk 
mund t’i barazosh dhe nuk jam dakord me gjykimin e shokëve parafolës.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Haxhi Lleshi.  
Haxhi Lleshi - Ministri është figurë politike dhe për probleme shumë të rëndësishme 

mund të merret para përgjegjësisë penale. Pavarësisht se është deputet apo s’është deputet, 
mirë është të jetë në një rang me të gjithë ata që janë të zgjedhur nga populli. Ai gjithnjë 
përgjigjet për çështje të rëndësishme. Edhe Qeveria, edhe opinioni do të dijë se si mund të 
dënohet një ministër që s’është deputet. Ai është gjithnjë personalitet. Unë jam i mendimit që 
të gjithë të jenë të barabartë përpara ligjit, pra edhe ministrat që nuk janë deputetë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Arben Imami.  
Arben Imami - Jam i mendimit që ministri nuk është një figurë e karakterit politik, por 

është një funksionar i lartë shtetëror dhe duhet të përgjigjet si çdo funksionar shtetëror, si çdo 
punonjës para ligjit. Megjithatë, edhe vetë fakti, neni 40, ku thuhet që ndjekja penale bëhet 
me miratim të Kuvendit Popullor, i jep njëfarë statusi më të privilegjuar se qytetari i 
zakonshëm dhe unë mendoj se kjo është e mjaftueshme.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Çun Jonuzi.  
Çun Jonuzi - Unë jam i mendimit që nuk duhet të bëjmë dallime midis ministrit deputet 

dhe ministrit jo deputet. Ministrat janë të gjithë ministra dhe emërohen nga Kryetari i Shtetit, 
prandaj i gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtat lidhur me detyrën duke qenë si deputetë, 
si jo deputetë. Gjithashtu ne s’kemi pse ecim kundër një korrenti të përbashkët në këtë 
çështje. Kështu që me duket se është trajtuar drejt në tekst.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Neritan Ceka.  
Neritan Ceka - Në përgjigje të këshilltarëve tanë juridikë, të cilët herët e tjera duhet të 

jenë të saktë.  
Na cituan këtu kushtetutat e vendeve të tjera. Po ju them ç’thotë Kushtetuta Italiane: 

“Kryeministri dhe ministrat vihen nën akuzë nga Parlamenti në një mbledhje të zakonshme 
për shkeljet e bëra në ushtrimin e funksioneve të tyre.” Pra nuk parashikohet një imunitet 
parlamentar. Koncepti është krejt tjetër, nuk flitet këtu për një imunitet parlamentar. Për këtë 
arsye ky nen meriton të shqyrtohet edhe një herë.  

Kastriot Islami -  Juristët, ju lutem!  
Juristi - Mbase nuk ia vlen të zgjatemi kaq shumë. Mundet edhe të përpilohet, por 

problemi është këtu: një herë ne sigurojmë deputetin nga ndjekja penale, pavarësisht nëse ka 
apo nuk ka funksione. Deputeti dallohet për të gjithë veprimtarinë e tij.  

Për sa i përket ministrit që nuk është deputet, dallimin e kemi bërë vetëm për kryerjen e 
funksioneve të tij, kurse për çështjet e tjera, ai ndiqet njëlloj si çdo qytetar. Megjithatë, në 
rastin konkret, disa kushtetuta përcaktojnë që edhe gjykimin mund ta bëjë parlamenti. Kurse 
disa të tjera, siç  është rasti i Italisë, po ta përkthejmë me gjuhën juridike të vendit tonë 
formulimin përkatës të saj, ministrit i lejohet të shkojë në gjyq me mbledhjen e të dy dhomave 
të Parlamentit Italian, në seancë të përbashkët. Jo se do ta bëjë gjykimin parlamenti, se 
atëhere do të shkelim të drejtën e pushtetit, nuk mund të gjykojë parlamenti, gjyqin do ta bëjë 
gjykata e lartë ose një organ tjetër i caktuar për këtë problem.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Dritëro Agolli.  



Dritëro Agolli - Unë mendoj që ministri është personalitet, por nuk është figurë e gjerë 
publike dhe politike si deputeti. Sferën e veprimit ai e ka të ngushtë, të specializuar, pra jo si 
deputeti. Si i tillë, nuk duhet të barazohet para drejtësisë me deputetin, duhet të ndiqet si të 
gjithë. Deri tani ministrat kanë qenë te ne mbi deputetin e mbi të gjithë. Prandaj kjo praktikë 
duhet të shfuqizohet dhe deputeti të marrë fuqi më të madhe.  

Kastriot Islami -  Falemnderit! Fjalën e ka deputeti Abdi Baleta.  
Abdi Baleta - Mendoj se ka ardhur koha që mund t’i ndërpresim diskutimet për këtë pikë.  
Jam i mendimit se neni qëndron kështu siç është e nuk ka ndonjë gjë për t’u shqetësuar 

shumë nga pikëpamja juridike. Pranohet përgjegjësia penale e ministrave. Ky është thelbi i 
nenit. Ndjekja penale bëhet me miratim të Kuvendit Popullor. Edhe në qoftë se nuk caktojmë 
modalitete të detajuara se si bëhet, veprojnë rregullat e përgjithshme dhe problemi zgjidhet. 
Kryesorja është ta dinë ministrat që kanë përgjegjësi penale për atë që bëjnë dhe, e dyta, 
garancia që ndjekja penale bëhet nëpërmjet Kuvendit Popullor. Kështu që nuk ka pse të 
vazhdohet më me diskutimin e këtij neni, mendoj, por të kalojmë në miratimin e tij.  

Daniel Karanxha(deputet i rrethit të Elbasanit) - Dua të mbështes mendimin e Abdi 
Baletës për nenin 40, duke thënë që jam plotësisht dakord me këtë nen. Këtu bëhet e qartë 
që ndjekja penale kryhet me miratim të Kuvendit Popullor. Kjo nënkupton që deputeti ose 
ministri apo Këshilli i Ministrave do të japin llogari para Kuvendit, pra ajo që u tha nga zoti 
Neritan Ceka që Kuvendi vë nën akuzë Këshillin e Ministrave dhe ministrat, ekziston edhe në 
këtë nen. pra, Kuvendi Popullor ka të drejtë t’u kërkojë llogari Këshillit të Ministrave dhe 
ministrave. Këtu duhet të kuptohet drejt që bëhet fjalë për ndjekje penale. Pra, ndjekja penale 
e tyre bëhet me miratim të Kuvendit Popullor. Prandaj jam plotësisht dakord me mendimin e 
zotit Abdi Baleta që neni 40 të formulohet në atë mënyrë siç është trajtuar edhe në rregullore.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Agustin Shqalësi.  
Agustin Shqalësi - Unë nuk jam dakord me dy parafolësit, sepse ministri është një 

person që ushtron pushtet ekzekutiv dhe në çdo rast atij i jepet mundësia e abuzimit të postit 
zyrtar. Kjo vepër penale që është me pasoja mjaft të mëdha, mund të mos evidentohet ashtu 
siç është dhënë në paragrafin këtu, domethënë sa të presim të mblidhet Kuvendi Popullor 
etj., etj., në fund të fundit flasim për imunitet, për mbrojtje nga populli. Ministrin nuk e mbron 
asnjë shtresë e popullsisë, atë e mbron ligji, e mbron e drejta, e mbron puna e tij. Të 250 
deputetët janë persona që kanë të gjithë imunitetin, sepse i mbron populli, ndërsa ministri nuk 
e di nga e gëzon këtë paprekshmëri të personit të tij. Në qoftë se ai bën ndonjë faj të rëndë, 
ka të drejtë ta akuzojë edhe një deputet i vetëm, edhe një person i vetëm që e konstaton atë. 
Dhe nuk ka nevojë të pritet sa të mblidhet Kuvendi etj., etj., për të evidentuar fajin e tij. Kam 
parasysh faktin që përveç ministrit ka edhe persona të tjerë që ushtrojnë aktivitet. Çdo njeri, 
në fund të fundit, ka personalitetin e tij, pra edhe të tjerë që nuk janë në rang ministri. 
Prandaj, siç thashë, nuk jam dakord me mendimet e dy parafolësve dhe mendoj se ministri 
nuk duhet të gëzojë imunitet, pra paprekshmëri.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Banush Xhabrahimi.  
Banush Xhabrahimi - Unë mendoj që te neni 21 që sapo miratuam, i konfirmuam të 

gjitha atributet e deputetit, duke i saktësuar me radhë. Mendoj, duke mbështetur edhe 
mendimin që dha zoti Abdi Baleta, që në rastin e ministrit, edhe pse i jepet njëfarë imuniteti, 
ne nuk e barazojmë  me deputetin, i bëjmë vetëm një favor në funksionin e madh që ka si 
ministër.  

Për ta bërë më praktike këtë punë, që të mos e barazojmë  me deputetin në një çështje të 
tillë të rëndësishme siç është imuniteti, mendoj që ndjekja penale të bëhet me miratim të 
Presidentit dhe kështu në çështjen e imunitetit nuk ngatërrohet problemi që do të diskutojmë, 
sepse në nenin 21, siç thashë, kemi konfirmuar edhe momente të tjera, kurse këtu i japim 
vetëm një avantazh. Ky është mendimi im.  

Kastriot Islami -  Paraqitni propozimin tuaj me shkrim, ju lutem! Fjalën e ka Kostandin 
Hoxha.  

Kostandin Hoxha - Mua m’u duk mjaft racional mendimi i deputetit Baleta dhe ngul 
këmbë që ta hedhim në votë nenin 40 ashtu siç është shkruar në tekst.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti...  
Një deputet - Unë desha të shtoj diçka. Në radhë të parë, uroj të mos kemi rast që 

ndonjë ministër të vijë deri në bankën e të akuzuarve. Kjo e para. E dyta, në një nen kemi 
përcaktuar që ministra mund të jenë edhe persona që s’janë deputetë. Pra biem në 
marrëveshje që në qeveritë futim persona që kanë aftësi individuale për të qenë ministër. Por 
ama kurrsesi nuk pranojmë që kemi venë një shenjë barazimi ndërmjet një ministri deputet 



dhe një ministri jo deputet. Me të drejtë juria ndërhyri. Ky nen mund të qëndrojë për të dalë ky 
ministër para Kuvendit atëherë kur ai gëzon imunitetin. Kur nuk e gëzon këtë imunitet, ai s’ka 
përse të dalë në Kuvend, përderisa ne i dhamë besimin për aftësitë individuale, por, në të 
njëjtën kohë, nuk ia dhamë edhe për imunitetin e popullit. Logjikisht mendoj se kemi shkelje 
të demokracisë .  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Ali Spahia.  
Ali Spahia - Unë mendoj se në asnjë mënyrë nuk duhet barazuar statusi i ministrit me 

statusin e deputetit. Prandaj propozoj që neni 40 të formulohet ashtu siç është, duke i hequr 
fjalinë e fundit: “anëtarët e Këshillit të Ministrave janë përgjegjës penalisht për shkeljen e 
Kushtetutës dhe të ligjeve në lidhje me ushtrimin e funksioneve të tyre.”  

Kastriot Islami -  Propozim tjetër? Fjalën e ka Ismet Ferizaj.  
Ismet Ferizaj - Unë, zoti Kryetar, më shumë se propozim, kisha sqarim. Si deputet nuk e 

kuptoj, që ta shpreh edhe unë mendimin tim pak më vonë, se ministrat detyrimisht duhet të 
ndiqen penalisht në qoftë se shkelin Kushtetutën. Këtu dallohet ministri që është deputet nga 
ai që s’është deputet. Ministrin që është deputet do ta propozojë për përgjegjësi penale 
Kuvendi Popullor. Po ministrin që s’është deputet, cili organ do ta propozojë për përgjegjësi 
penale dhe kush do ta miratojë që ai të shkojë në gjyq? Këtë nuk e kam të qartë.  

Mendimi im është ky: në qoftë se ne e kemi të qartë që edhe për ministrin që nuk është 
deputet, ndjekjen penale duhet ta miratojë Kuvendi Popullor, formulimi është shumë i saktë, 
por vetë duhet caktuar se sa veta duhet të jenë dakord që ai të ndiqet penalisht, një e treta, 
gjysma, pra një numër i caktuar deputetësh.  

Kastriot Islami -  Propozim tjetër, ju lutem! Fjalën e ka deputeti...  
Një deputet - Zoti Kryetar, nuk e kuptoj pse nuk po e merrni ju përgjegjësinë dhe të kaloni 

në votim.  
Kastriot Islami -  As unë spo e kuptoj pse ju po vazhdoni me diskutime. Ka ndonjë 

propozim tjetër? (Nuk ka). Propozimi i deputetit Arben Demeti. Ka ndryshim vetëm në frazën 
e fundit: “Ndjekja penale bëhet me miratim të Kuvendit Popullor me shumicën absolute të 
deputetëve të zgjedhur, me votim të fshehtë.” (Zëra nga salla: “Këtë propozim e hodhëm në 
votë”).  

Kastriot Islami -  Po, e hodhëm në votë. Keni të drejtë. Propozimi i deputetes Rushen 
Golemi: “Ndjekja penale bëhet me miratim të Kuvendit Popullor, me shumicën absolute të 
deputetëve, me votim të fshehtë dhe në praninë e të interesuarit.” Pra është shtuar shprehja: 
“dhe në praninë e të interesuarit.” Tërhiqeni apo e mbani propozimin tuaj? E mbani. Kush 
është pro? Sekretaria numëroni votat, ju lutem! Kundër? Abstenim?  

Bie ky propozim, meqenëse nuk merr dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Sali 
Berisha. Është njësoj, vetëm ndryshon fraza e fundit:”Ndjekja penale e ministrave që janë 
deputetë bëhet me miratim të Kuvendit Popullor.” Këtë e kemi miratuar njëherë për deputetin. 
E tërhiqni propozimin tuaj apo e mbani?  

Sali Berisha - Frazën e fundit e tërheq, por jam për atë që ministrat që nuk janë 
deputetë, të ndiqen penalisht si gjithë qytetarët e tjerë.  

Kastriot Islami -  Mirëpo e keni thënë në një mënyrë të tillë që nuk e nxjerr dot këtë që 
doni ju. Propozimi i deputetit Neritan Ceka. Është njësoj, vetëm ndryshon fraza e fundit:”për 
shkelje të bëra gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre Kryeministri dhe ministrat vihen, së pari, 
nën përgjegjësi para Kuvendit Popullor, që vendos për ndjekjen penale.”  

Kush është pro? Sekretaria, ju lutem, numëroni votat! Kundër? Abstenim? Bie dhe ky 
propozim, meqenëse nuk merr dy të tretat e votave. Propozimi i deputetit Banush 
Xhabrahimi. Është njësoj,vetëm ndryshon fraza e fundit; në vend të Kuvendit Popullor bëhet 
“me miratim të Presidentit.” Tërhiqeni? Nuk tërhiqeni. Kush është pro? Kundër? Abstenim?  

Bie dhe ky propozim, meqenëse nuk merr dy të tretat e votave. Ka  një propozim të 
deputetit Ali Spahia. Të mbetet neni 40 siç është, vetëm të hiqet fjalia e fundit: “Ndjekja 
penale bëhet me miratim të Kuvendit Popullor.” Kush është dakord me propozimin e deputetit 
Ali Spahia? Kundër? Abstenim? Bie dhe ky propozim. Ngelet formulimi siç është në tekst. Kush 
është pro? Kundër? Abstenim? Mbetet ky formulim me dy të tretat e votave.   

Punimet  rifillojnë në orën 17.00  
 

Seanca e pasdites, e hene, date 29.4.1991 
  
Kastriot Islami -  Të nderuar deputetë, meqenëse shumica është e pranishme, rifillojmë 

punimet.  



Gramoz Pashko - Kemi lënë pa miratuar, pa vazhduar më poshtë me nenet e tjera, disa 
nene, që sipas fjalës ramë dakord t’i shikojmë.  

Kastriot Islami -  Po. Është neni 35 pika 3, për të cilën ramë dakord në parim, tani të 
miratojmë formulimin me këtë përmbajtje: “Drejton dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive e 
të organeve të tjera qendrore të administratës shtetërore, koordinon dhe mbikëqyr 
veprimtarinë e organeve lokale të administratës, duke siguruar zbatimin e detyrueshëm e të 
njëjtë të ligjeve e të akteve të Qeverisë.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet kjo pikë me mbi dy të tretën e votave.  
Neni 35, pika 7, propozohet të ketë këtë formulim: “Harton programet ekonomike e 

sociale të zhvillimit të vendit dhe treguesit ekonomikë sintetikë, Buxhetin e Shtetit, ndjek e 
kontrollon zbatimin e tyre, bashkërendon, disiplinon dhe kontrollon financat e shtetit dhe 
sistemin monetar e të kreditit.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet edhe kjo pikë me mbi dy të tretën e votave. Është, gjithashtu, neni për 

sindikatat, me këtë formulim: “Sindikatat e njohura me ligj janë persona juridikë dhe mund të 
lidhin kontrata pune kolektive me subjektet publike ose private. Mënyra e lidhjes së 
kontratave përcaktohet me ligj.”  

Ka vërejtje? (s’ka). Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet edhe kjo pikë me mbi dy të tretën e votave.  
Neni 41.  
Spikeri - Dispozita të fundit.  
Neni 41. “Krijimi, organizimi dhe veprimtaria e organeve lokale të pushtetit, të 

administratës, të gjykatës dhe të prokurorisë zhvillohen sipas rregullave të caktuara me 
dispozitat ligjore ekzistuese. Hetuesia varet administrativisht nga Ministri i Drejtësisë.  

Kastriot Islami -  Ka vërejtje? Fjalën e ka deputeti Karriqi.  
Naim Karriqi - Nuk kam vërejtje, zoti Kryetar, por mendoj se fjala “ekzistuese” nuk duhet 

të jetë, sepse ky ligj do të vazhdojë me dispozita ligjore dhe përderisa themi “dispozita 
ligjore”, nuk kemi pse të shtojmë  edhe fjalën “ekzistuese.”  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Genc Ruli.  
Genc Ruli - Do të doja të bëja një sqarim qoftë për kolegun Karriqi dhe, në qoftë se do ta 

quanin të nevojshme, edhe për kolegët e tjerë. Në nenin 41 u referohemi dispozitave ligjore 
ekzistuese për organizimin e organeve lokale të pushtetit, të administratës, të gjykatës, të 
prokurorisë jo në këndvështrimin që nuk jemi për një rinovim të legjislacionit, por në këtë 
paketë dispozitash që po miratojmë tani, nuk i mbulojmë dot të gjitha problemet e 
legjislacionit. Më duket se kjo qe dhe një nga pikat e konsensusit të arritur në fillim që në këtë 
paketë ligjesh do të përfshihen problemet më themelore, që u japin zgjidhje çështjeve më të 
domosdoshme, të shpejta dhe imediate, kurse për të tjerat, deri në nxjerrjen e ligjeve 
përkatëse (urojmë që t’i nxjerrim sa më shpejt) do të vazhdojnë me ligjet ekzistuese. Do të 
jetë ligji për organizimin gjyqësor, për veprimtarinë e organeve lokale të pushtetit e të 
administratës, të cilave u referohet kjo dispozitë. Përjashtimi bëhet vetëm për një ndryshim 
thelbësor për varësinë administrative të hetuesisë, që, sipas ligjit të vjetër, varej nga Kuvendi 
Popullor, kurse tani kalon, siç u ra dakord në këtë sallë, në varësinë e drejtpërdrejtë të 
Ministrit të Drejtësisë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Bashkim Kopliku.  
Bashkim Kopliku - Për të qenë në rregull edhe formalisht, do të mendoja që pas fjalëve 

“me dispozitat ligjore ekzistuese” të shtonim fjalët “përveç rasteve kur ato bien ndesh me këtë 
ligj që po miratojmë.” Pjesa tjetër të mbetet siç është. E bëj këtë shtesë, sepse mund të ketë 
nene në ligjet ekzistuese që janë në mënyrë flagrante në kundërshtim me këto që miratuam 
deri tani. Këto nene s’duhen përdorur. Se si do të shprehet kjo nga ana juridike, është një gjë 
teknike, por ky mendim duhet të pasqyrohet në këtë nen.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Arben Imami.  
Arben Imami - Logjika e zotit Kopliku më duket e drejtë se e plotëson nenin në atë frymë 

me të cilën është hartuar i gjithë ky grup dispozitash. 
Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Lufter Xhuveli.  
Lufter Xhuveli - Mendoj se atë çka kërkojmë, ky formulim e plotëson. Por shqetësimi i 

parafolësit është i drejtë dhe mund të merret parasysh kur të shikojmë nenin 44, i cili do të 
ketë nevojë të riformulohet. Dhe ky përmirësim mendoj se do të përfshijë të gjitha nenet e 
tjera të këtij ligji që po miratojmë, pra të jetë i vlefshëm edhe për të gjitha nenet e tjera.  



Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Gëzim Luli.  
Gëzim Luli (deputet i rrethit të Shkodrës) - Unë kam vërejtje në përmbajtje për paragrafin 

e dytë të këtij neni. Megjithëse problemi i hetuesisë më duket se është marrë në analizë para 
dy ditësh dhe është diskutuar për të, kam përshtypjen se mbase ka nevojë të rishikohet edhe 
një herë. Unë mendoj se hetuesia, duke marrë shkas edhe nga diskutimet e nja dy kolegëve 
të mi në seancat e mëparshme, të varet direkt nga Kuvendi Popullor. Cilat janë disa nga 
arsyet që më shtyjnë mua të bëj këtë propozim?  

1. Siç propozohet në nenin 41, mendoj se fillimi i ndjekes penale do të bëhet nga 
prokuroria. Pra, veprimet e para, në vendin e ngjarjes dhe me kallëzimet, do t’i bëjë policia, 
ndërsa hetuesia do të merret vetëm me sistemimin e fakteve të grumbulluara, domethënë 
zhvishet nga ai detyrim ligjor që kishte për zbulimin e autorëve të veprave penale. Kjo, 
mendoj unë, ka dy të këqija: e para, aktualisht policia është e papërgatitur nga ana 
profesionale për të kryer këtë detyrë dhe, e dyta, ekziston rreziku që policia mund të mos jetë 
e interesuar për t’i evidencuar provat, sidomos kur ajo është e implikuar në këto vepra, gjë që 
rrezikon zbulimin e së vërtetës.  

2. Lënia e hetuesisë në varësitë e Ministrisë së Drejtësisë, nga e cila varet gjykata, 
avokatia, hap shteg për cenimin e objektivitetit në dhënien e drejtësisë. Ministri i Drejtësisë, 
kur nuk është i interesuar për zbulimin e një të vërtete, mund të ndikojë edhe në hetim, edhe 
në gjykim, edhe në mbrojtje. Do të ndodhë pak a shumë ashtu siç ndodhte kur hetuesia varej 
nga Ministria e Punëve të Brendshme, gjë që bëri të domosdoshme edhe pavarësinë e saj 
nga organet e administratës shtetërore.   

3. Meqenëse hetuesia mund të angazhohet me hetime për krime të rënda, të kryera edhe 
nga përfaqësues të organeve të larta të pushtetit e të administratës shtetërore, të cilat varen 
nga Kuvendi, mendoj se ky është përsëri një argument tjetër që shtron domosdoshmërinë që 
hetuesia të varet direkt nga Kuvendi Popullor. Në paragrafin e parë të nenit 4l mendoj të 
bëhet një shtesë e vogël. Pas fjalës “të administratës” të vendoset fjala “të hetuesisë” dhe të 
vazhdojë fraza që është, kurse paragrafi i dytë të kalojë në pikën 9 të nenit 15. Aty ku bëhet 
fjalë për kompetencat e Kuvendit për zgjedhjen, emërimin e shkarkimin e organeve të larta të 
pushtetit, të shënohet edhe Kryetari i Hetuesisë së Përgjithshme dhe zëvendësit e tij.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fehmi Abdiu.  
Fehmi Abdiu - Paraprakisht u bisedua dhe në përgjithësi u ra dakord që në pamundësi të 

miratimit në këtë Kuvend të të gjitha dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me veprimtarinë e 
organeve lokale të pushtetit, me punën e gjykatave, të prokurorive, të gjendet një 
rrugëzgjidhje, duke miratuar një dispozitë kalimtare, në qoftë se mund ta quajmë të tillë, që të 
mos krijonte pengesa e vështirësi për mbarëvajtjen e punës së këtyre organeve dhe që të 
mos binte ndesh me të gjitha kërkesat e ligjit që kemi diskutuar deri tani.  

U ra dakord dhe më duket se është bërë mirë që mbas kësaj dispozite, me përmbajtjen e 
saj, krijohet mundësia që organet lokale të pushtetit, të administratës, të gjykatës, të 
prokurorisë të vazhdojnë ta zhvillojnë veprimtarinë e tyre në bazë të ligjeve të veçanta që 
ekzistojnë për secilin organ, pa qenë nevoja t’i përmendim tani këtu. Meqenëse të gjithë ramë 
dakord për ato argumente që u diskutuan më parë, që hetuesia vetëm në rrugë administrative 
të varet nga Ministri i Drejtësisë, u mendua që në formë të një paragrafi të veçantë të 
pasqyrohet ky fakt, meqenëse në ligjin për hetuesinë dhe në Kushtetutën e vjetër bëhet fjalë 
ndryshe.  

Duke gjetur një rrugëzgjidhje të tillë për gjithë veprimtarinë e organeve të lartpërmendura, 
që të vazhdohet puna sipas rregullave të vendosura në ligjet e tyre dhe në mënyrë specifike 
për hetuesinë, duke përcaktuar ndryshimin që thamë, më duket që  nuk lidhen duart, por 
lejohet mbarëvajtja e punës së këtyre organeve deri në kohën që do të miratohet 
përfundimisht Kushtetuta që kërkojmë të gjithë. Prandaj kam mendimin që kjo dispozitë të 
mbetet siç është, duke shprehur, gjithashtu, faktin që nuk bie ndesh as me ligjin për 
organizimin gjyqësor, as me atë për prokurorinë, as me ligjin për hetuesinë, me përjashtim të 
këtij ndryshimi që bëjmë me një paragraf të veçantë.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka juristi.  
Juristi (Krenar Loloçi) - Desha të bëj një sqarim lidhur me hetuesinë. Diçka e përmendi 

edhe deputeti parafolës, po ideja ka qenë se hetuesia vetëm nga pikëpamja administrative, 
sikurse do të varet edhe gjykata, për çështje jo të veprimtarisë së këtyre organeve, do të 
varet nga Ministri i Drejtësisë. Veprimtaria e këtyre organeve do të rregullohet në bazë të 
Kodit të Procedurës Penale, me fjalë të tjera, me ligj kur themi që hetuesia varet 
administrativisht nga Ministri i Drejtësisë, kuptohet që nuk ka asnjë varësi veprimtarie. Ne 



kemi futur Edhe konceptin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili do të merret me emërimin, 
shkarkimin dhe transferimin e hetuesve, gjyqtarëve e prokurorëve, duke mos i lënë  këto 
hallka  në varësi nga organet e tyre të larta. Ky fakt e bën hetuesin shumë të pavarur në 
kryerjen e veprimtarisë së tij, veprimtari kjo që përcaktohet vetëm në ligj, që natyrisht 
miratohen  këtu në Kuvendin Popullor. Pra, varësia administrative nuk duhet të na krijojë 
përshtypjen që hetuesia futet në varësinë e Ministrisë së Drejtësisë për çfarë dëshiron kjo 
ministri. Hetuesia do të jetë plotësisht e pavarur në veprimtarinë që do të ushtrojë si organ. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Neritan Ceka. 
Neritan Ceka – Më duket se argumentet e paraqitura janë bindëse. Ato i trajtuam edhe 

përpara. Kur folëm për sistemin e organeve që varen nga Kuvendi Popullor. Prandaj ky 
formulim më duket i  arsyeshëm dhe qendron. Por theksoj nevojën  e futjes së atij paragrafi 
që propozon deputeti Kopliku, sepse do të na lejonte të evitonim të gjitha pengesat që do t’i 
dilnin  zbatimit të këtij ligji. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Namik Dokle. 
Namik Dokle – Edhe unë mbështes propozimin e deputetit Kopliku, sepse, megjithëse 

mund të kemi garancinë në këtë formulim që është, gjithsesi ne si deputetë, nuk kemi njohuri 
ligjore, me gjithë shpjegimet që na u dhanë, duke shtuar fjalinë “përveç rasteve kur bien në 
kundërshtim  me këtë ligj” kemi garancinë se këto dispozita që kemi miratuar deri tani, do të 
jenë të zbatueshme. Mendoj që ky propozim të hidhet në votë. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Kujtim Gina. 
Kujtim Gina  - Për sa i përket problemit të hetuesisë, formulimi i dhënë që “hetuesia varet 

administrativisht nga Ministri i Drejtësisë”, ka të bëjë me emërimet e hetuesisë? A është 
emërimi veprim administrativ? 

Kastriot Islami – Ju lutem, juristët? 
Juristi – Nuk ka të bëjë me emërimet e hetyuesisë, as të kryetarit të hetuesisë, as të 

hetuesve, gjë e cila do të bëhet nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Duke u larguar në këtë drejtim 
nga Ministria e Drejtësisë ose nga gjykatat apo dhe nga hetuesia vetë, ato bëhen  organe 
krejtësisht të pavarura në ushtrimin e veprimtarisë së tyre. 

Kujtim Gina – Falemnderit për sqarimin! 
Kastriot Islami – Ka ndonjë sugjerim tjetër? Fjalën e ka deputeti Ajli Alushani. 
Ajli Alushani – Problemin e hetuesisë mendoj ta diskutojmë mirë, sepse varësia e saj 

nga Kuvendi Popullor apo nga Ministria e Drejtësisë është një gjë më duket parimore. 
Ndoshta është e drejtë që  kjo varësi të jetë nga Kuvendi Popullor. Çështjet administrative, që 
kanë të bëjnë  me sekretarinë, me makinat etj. Janë gjëra që rregullohen dhe për këto mund 
të jetë më vete. Pse ta lëmë bashkë me Ministrinë e Drejtësisë? Këtë problem mendoj që 
shokët specialistë ta shikojnë mirë. 

Kastriot Islami – Ka ndonjë sugjerim tjetër? (S’ka). Propozimi i parë është i deputetit 
Gëzim Luli. Tërhiqeni nga propozimi juaj? (Nuk tërhiqet). Fjalën e ka deputeti Azem Hajdari. 

Azem Hajdari – Duke dëgjuar propozimin e deputetit Alushani, mendoj të bëjmë një 
ndryshim aty ku thuhet që “Hetuesia varet administrativisht nga Ministri i Drejtësisë”. Pse ta 
theksojmë këtë? Këtu kam parasysh edhe propozimin e zotit Baleta për organet e hetuesisë, 
gjithashtu edhe mendimin e zotit Nano kur tha që kemi pasur vështirësi për ta  vënë në punë 
të mbarë. Unë do të thosha që hetuesia të varet plotësisht nga Ministria e Drejtësisë. Më 
duket se këtu është një shkëputje dhe do të ketë vështirësi në punën e mëtejshme. Varësia e 
hetuesisë nga Ministria e Drejtësisë nuk mendoj se mund t’i sjellë ndonjë të keqe këtij organi, 
përderisa punët e saj, për sa u pqërket proceseve gjyqësore, gjetjes së fakteve etj. Etj. Varen 
me ligj sipas Kodit të Procedurës Penale. Unë propozoj që të hiqet fjala “administrativisht” 
dhe hetuesia të varet nga Ministria e Drejtësisë edhe për emërimet dhe çështje të tjera. 
Kështu do të bëhej më mirë kontrolli i këtij organi të rëndësishëm. Prandaj, mendoj që ta 
shikojmë edhe njëherë, më me qetësi, duke u  thelluar në klëtë problem. Do t’u lutesha 
deputetëve që të gjykojnë më thellë për këtë punë. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Gafur Shameti. 
Gafur Shameti – Te neni 41 ka një problem. Nëse Gjykata e Lartë dhe Prokuroria, sipas 

nenit 15 emërohen nga Presidenti dhe Kuvendi Popullor, po punonjësit e hetuesisë, tani për 
tani, nga do të emërohen, kush do t’ia transferojë, sepse shkëputen që andej? Kështu që 
patjetër dhe sa më shpejt duhet të dalë ligji për krijimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Mirë 
që administrativisht varen nga Ministri i Drejtësisë, po për emërimet, transferimet etj.? Më 
duket se kjo çështje ka mbetur e pazbërthyer. 

Kastriot Islami – Ju lutem, juristët? 



Juristi(Leon Kosta) – Këtu ka dy probleme: njëri është për varësinë administrative dhe 
tjetri për kuadrin. Problemi i kuadrit do të zgjidhet me krijimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
Ky është një organ që ekziston kudo, është garanci e madhe për  hetuesit, gjyqtarët e 
prokurorët, me qëllim që të sqarojë sa më mirë kryerjen e detyrave të tyre. Sigurisht që me 
këtë paketë ligjesh që po miratojmë tani, duke i parë në mënyrë të reduktuar mjaft probleme 
të organizimit të këtyre organeve, është e pamundur të zgjidhet problemi i krijimit të 
menjëhershëm të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Megjithatë, kjo do të zgjidhet në një kohë 
mjaft të shpejtë. 

Ndërsa varësia administrativisht e hetuesisë nga Ministri i Drejtësisë do të thotë që 
ministri ose aparati i tij nuk do të ndërhyjë në veprimtarinë procedurale të hetuesit, nuk do të 
cenojë parimin e autonomisë në marrjen e provave, ashtu siç veprohet edhe në  rastin e 
varësisë administrative që ka gjykata nga Ministri i Drejtësisë, domethënë ruan pavarësinë e 
këtyre organeve në punën e tyre, pra nuk futet në dosjet konkrete, në çështjet konkrete. Këto 
do të jenë monopol, në kuptimin e mirë të fjalës, i hetuesit që heton çështjen. Prandaj këtu 
nuk prish ndonjë problem në parim. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Xhelil Gjoni. 
Xhelil Gjoni – Po mirë, vetëm për sekretari, për bazë materiale, për godinë do të varet 

hetuesia nga Ministri i Drejtësisë? Ne kemi drejtori të tjera që i bëjmë më pak të rëndësishme 
nga pikëpamja e problematikës. Le ta ketë edhe këtë anë administrative të pavarur, se nuk 
prish punë fare. Mendoj se  në kuadrin e kursimeve nuk është argument drejtësie. 

Juristi (Leon Kosta) – Këtu nuk shtrohet çështja e kursimit, po problemi këtu është se ky 
organ do të  jetë në varësi të Ministrisë së Drejtësisë edhe për sa i përket natyrës së punës 
që ka hetuesia. Asgjëkundi hetuesia nuk është organ në varësi të Parlamentit, siç është këtu, 
por përgjithësisht varet nga Ministria e Drejtësisë, është një organ që nuk mund të barazohet 
me gjykatën,fjala vjen, që është organ i mirëfilltë për dhënien e drejtësisë, kurse punë e 
hetuesisë  është një veprimtari paraprake, që përgatit çështjet, pastaj përfundimisht vulën e 
vë gjykata dhe në parim ato nuk janë të barabarta. Gjykata mund ta kthejë çështjen për 
plotësim hetimesh, mund ta nxjerrë të pandehurin të pafajshëm etj., pra nuk mund të 
krahasohen këto dy organe. 

Juristi (Krenar Loloçi) – Edhe një gjë tjetër. Edhe  kur ishte hetuesia në varësi të 
drejtpërdrejtë të Kuvendit Popullor, e vetmja gjë që bënte ky ishte caktimi i Kryetarit të 
Hetuesisë së Përgjithshme. Mos vallë kontrollonte veprimtarinë e hetuesisë? Kontrolli i kësaj 
veprimtarie bëhej sipas rregullave procedurale nga gjykata. Asnjëherë nuk mund të  
mendohet që të ndërhyjë drejtpërdrejt Kuvendi Popullor në veprimtarinë efektive të 
drejtpërdrejtë të hetuesit. Prandaj në këto situata, për të kursyer dhe aparat, nga pikëpamja 
administrative do të varet nga Ministria e Drejtësisë. Ashtu siç varet edhe gjykata po nga kjo 
pikëpamje. Kurse veprimtaria është e ndarë veç. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Azem Hajdari. 
Azem Hajdari – Më falni që e mora fjalës për së dyti herë, por unë këmbëngul në 

mendimin se është tjetër gjë statusi i hetuesit, i cili angazhohet në veprimtarinë e vet gjatë 
proceseve hetimore, lirshmëria e tij për t’i zgjidhur këto procese e për të shkuar drejt së 
vërtetës etj... etj., dhe është tjetër gjë të themi që hetuesia varet nga një Këshill i Lartë i 
Drejtësisë për emërimet e kuadrit etj. Prandaj unë do të thosha që veprimtaria e saj 
parashikohet me ligj, me aq sa e njoh unë ligjshmërinë, ku mund të jetë nga Ministria e 
Drejtësisë, sepse në të ardhmen do të ketë probleme në këtë çështje. Unë mund t’i 
referohem për këtë periudhës që nga 2 korriku e këndej. Të gjitha kanë rënë mbi shpinën e 
policit, që siç e dimë, është më i varfër, pa shtëpi etj., etj., kurse hetuesia ka mbajtur një 
qëndrim të njëanshëm, nuk ka qenë e disiplinuar siç duhet nga organet eprore të saj. Mënyra 
se si i është afruar së vërtetës lë shumë për të dëshiruar. Po t’u referohemi fakteve se kush 
ishin organizatorët, si i kapi, si iu afrua së vërtetës etj., etj., vëmë re që njëanshmëria e saj ka 
qenë tepër e madhe. Ne te hetuesi mund të ndikojmë me rritjen e rrogës, me sigurimin e 
kushteve etj., por nuk ka asgjë të keqe që varësia të jetë nga Ministria e Drejtësisë. Do t’i 
lutesha ndërgjegjes së secilit që ta disiplinojmë këtë çështje, sepse në të ardhmen do të kemi 
shumë probleme. 

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Ilir Dushi. 
Ilir Dushi – Mendoj se edhe dy shokët juristë e sqaruan qartë problemin që po 

diskutojmë dhe unë i mbështes plotësisht mendimet e tyre. Duke thënë se hetuesia varet 
administrativisht nga Ministria e Drejtësisë, siç varet sot edhe gjykata, në këtë mënyrë nuk e 
pengojmë rolin e saj si organ drejtësie. Duke pasur parasysh faktin që pranojmë ndarjen e tre 
pushteteve, nuk mundet ta mbajmë hetuesinë siç e kemi mbajtur deri më sot, si organ i 



Kuvendit Popullor, por është e domosdoshme që ajo të veprojë në bazë të ligjit. Pra, 
rregullimni juridik që është bërë në këtë nen për hetuesinë është plotësisht i saktë dhe 
mendoj të hidhet në votë. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Pjetër Arbnori. 
Pjetër Arbnori –  Përvoja e hidhur e viteve të kaluara, kur hetuesia ishte hallkë e 

Ministrisë së Punëve të Brendshme, duhet të na bëhet mësim për hartimin e saktë të këtij 
neni. Praktika e shëmtuar kur i njëjti organ bënte ndjekjen, arrestimin, hetimin dhe jepte 
rekomandimin vendimtar, që të mos themi urdhrin e prerë, për dënimin e të pandehurit, ka 
sjellë shumë fatkeqësi dhe tragjedi të pandreqshme në gjirin e shoqërisë shqiptare. Mbajtja 
në mënyrë arbitrare e njerëzve nga 3 vjet në hetuesi, në izolim, është një shembull i shëmtuar 
që duhet të na bëjë të matur për përcaktimin drejt e saktë të pavarësisë së hetuesisë... 

Kastriot Islami – Ju lutem, deputeti Arbnori, jini konkret! Bëni propozimin tuaj si duhet të 
jetë neni! 

Pjetër Arbnori – Unë jam për krijimin e Policisë Gjyqësore dhe të institucionit të 
gjykatësit-hetues, sikurse ka qenë në vendet e tjera. Përkohësisht jam dakord që të jetë ashtu 
siç është përcaktuar në këtë nen. Por vetëm përkohësisht. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Bardhyl Baltëza. 
Baldhyl Baltëza – Unë mendoj se të qenët e hetuesisë në varësinë e Ministrisë së 

Drejtësisë është plotësisht e justifikuar, për të vetmen arsye kryesore se hetuesia është një 
organ teknik në kuptimin e mirëfilltë të fjalës. Ajo mbledh prova dhe statusi i saj është i 
trajtuar me ligj të veçantë. Por nga ana teknike, ndoshta duhet konsideruar si hapi i parë i 
kalimit të hetuesit në gjykatës-hetues. Do të ishte mirë që, si hap i parë, hetuesia të varej nga 
Ministria e Drejtësisë. Gjatë periudhës që hetuesia ka qenë organ i varur nga Kuvendi 
Popullor, kishte një status mbi ministritë, efektivisht ishte e pakontrollueshme. Ndërsa, duke 
qenë e varur nga Ministria e Drejtësisë, edhe nga Gjykata e Lartë, edhe nga Qeveria. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Stavri Kalço. 
Stavri Kallço – Unë gjykoj se duke shkuar drejt asaj që mendojmë, te ndarja e roleve dhe 

detyrave të organeve të veçanta të drejtësisë, ku ndjekjen penale do ta ushtrojë tjetër organ, 
hetimin organ tjetër, dhe gjykimin tjetër organ, në këtë kuptim hetuesisë do t’i reduktohen disi 
kompetencat. Ajo s’do të ketë më të drejtë të fillojë çështjen penale. Po kështu nuk mund të 
shkojë më me akuzën, me të cilën do të çojë të pandehurin në gjyq, pa marrë miratimin e 
prokurorit. Në këtë drejtim prokurorit do t’i rriten kompetencat diçka më shumë sesa i ka 
sot.Kjo bën që kompetencat e hetuesisë të reduktohen disi dhe, për rrjedhojë, ajo do të bëjë 
një punë tamam administrative, do të mbledhë prova, do t’i sistemojë dhe, mbasi të marrë 
miratimin e prokurorit, do t’i çojë në gjyq. Në këtë kuptim them se formulimi në nenin 41 është 
i saktë dhe i hap rrugën asaj, drejt së cilës do të shkojmë në të ardhmen. Mendoj të mbetet 
kështu siç është. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Mero. 
Agim Mero -  Unë isha një nga ata që pardje vura dyshimin se nga duhej të varej 

hetuesia. Me sqarimet që dhanë edhe të nderuarit juristë, u binda që është me vend formulimi 
i dhënë. Varja e saj nga Ministria e Drejtësisë nuk do të ishte e drejtë, sepse kjo ministri nuk 
është një organ drejtësie, megjithëse e ka emrin Ministria e Drejtësisë, nuk e di në qoftë se 
bëj ndonjë gabim këtu, ndërsa hetuesia  është një organ drejtësie. Më duket se problemin na 
e ndërlikoi ajo që shtuam në këtë nen se hetuesia varet administrativisht nga Ministri i 
Drejtësisë. Nuk e di sa do të ishte e nevojshme të thuhej kjo në këtë nen. Megjithatë, unë 
mbetem me propozimin që bëri deputeti Bashkim Kopliku dhe mendoj ta hedhim në  votë. 

Kastriot Islami – Ka vërejtje tjetër? (S’ka). 
Atëherë hedhim në votim propozimin e deputetit Bashkim Kopliku. 
“Krijimi, organizimi dhe veprimtaria e organeve lokale të pushtetit, të administratës, të 

gjykatës dhe të prokurorisë zhvillohet sipas rregullave të caktuara me dispozitat ligjore 
ekzistuese, përveç rasteve kur ato bien ndesh me dispozitat kryesore. Hetuesia varet 
administrativisht nga Ministri  i Drejtësisë.” Kush është pro? Kundër? Abstenim? 

Mbetet ky formulim me mbi dy të tretën e votave. 
Neni 42. 
Spikeri – Neni 42. “Projektet për ndryshime në këtë ligj mund të paraqiten prej 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë, prej Këshillit të Ministrave ose prej dy të pestave të 
deputetëve. 

Miratimi i ndryshimeve bëhet nga Kuvendi Popullor me një shumicë prej dyvtë tretave të 
të gjithë deputetëve”. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Preç Zogaj. 



Preç Zogaj – Unë mendoj se për të ruajtur koherencën me nenet e mëparshme, 
përkatësisht me nenin 18, pjesa e fundit e këtij neni mund të formulohet kështu: “ose prej një 
të katërtës së deputetëve”. Ne pranuam që iniciativë ligjvënëse ka edhe një deputet. Prandaj 
është krejt normale të pranojmë që iniciativë ligjndryshuese të ketë së paku një e katërta e 
deputetëve. 

Falemnderit! 
Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Genc Ruli. 
Genc Ruli – Duke qenë me të njëjtën ide që ka edhe deputeti Zogaj, do të thosha se 

meqenëse ky ligj në vetvete është një ligj themelor, me një fuqi më të madhe se ligjet e 
zakonshme, ndonëse zakonisht në procedurat ligjore kërkohet që projektet për ndryshime 
bëhen me dy të pestat e votave, mendoj se një veçori ekziston në këtë rast dhe se do të 
gjejmë një konsensus edhe nga salla lidhur me këtë gjë. Kjo paketë ligjesh u ndërtua komplet 
mbi bazëen e një bashkëpunimi dhe të një rezultati të frytshëm që u arrit në këtë Parlament, 
ku u morën parasysh si propozimet e opozitës, ashtu edhe ato të shumicës. Prandaj në 
ndryshimet që do t’i bëhen ose që mund t’i bëhen në të ardhmen, për ta përmirësuar atë, të 
mos  i hiqet mundësia opozitës që të paraqesë projekte. Duke e bërë me një të katërtën, 
besoj se nuk do të ishte ndonjë dalje që s’do të na falej nga normat kushtetuese me të cilat 
veprohet. 

Kastriot Islami – Ka propozim tjetër? (Nuk ka). 
Atëherë hedhim në votim propozimin e deputetit Preç Zogaj, ku gjithçka është e njëjtë 

me formulimin e paraqitur, vetëm se në vend të dy të pestave është vënë një e katërta e 
deputetëve. 

Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Miratohet neni 42 me këtë ndryshim. 
Neni 43. 
Sali Berisha – I nderuar Kryetar, para nenit 43 mendoj se duhet të jetë një nen tjetër, i cili 

të parashohë krijimin e komisionit kushtetues për hartimin e Kushtetutës së re. Ky komision 
mendoj të jetë i përbërë nga parlamentarë, juristë, përfaqësues të forcave të ndryshme 
politike të vendit, si dhe nga specialistë të institucioneve të ndryshme ndërkombëtare. E them 
këtë, sepse Kushtetuta jonë e re, që siç u tha dhe u aprovua në këtë Kuvend, duhet të ketë 
një projekt tjetër të ri, ku të sintetizojë në një  anët më të mira të traditës sonë dhe arritjet më 
të spikatura, më të shquara të qytetërimit të sotëm në fushën e së drejtës. Prandaj e gjej me 
vend që para nenit 43, në një nen të posaçëm, të shpallim apo të përcaktojmë krijimin e këtij 
komision i kushtetues. 

Kastriot Islami – Të biem dakord në parim, them unë, që do të futim një nen të tillë dhe 
të vazhdojmë me nenet e tjera, për të pasur mundësi të formulojmë propozimin tuaj. 

Sali Berisha – E keni. 
Ismail Lleshi – Shoku Kryetar. 
Në parim dhe konkretisht jam dakord me propozimin që bëhet. Është një �ështje e 

diskutuar nga të gjithë dhe e miratuar për të krijuar një komision të posaçëm për hartimin e 
Kushtetutës së re. Mendoj që ndoshta të mos e përfshijmë këtë çështje në këto dispozita të 
fundit, por ta përfundojmë miratimin e gjithë këtij procesi që kemi në shqyrtim dhe pastaj të 
marrim një vendim të veçantë lidhur me këtë çështje, që është e drejtë dhe me vend. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Azem Hajdari. 
Azem Hajdari – Zoti Kryetar. 
Ne nuk kemi pse të lëmë jashtë këtyre dispozitave propozimin për krijimin e një 

komisioni kushtetues dhe mbasandaj të marrim një vendim tjetër, përderisa dihet që këto 
dispozita kryesore (ose si do t’u vihet emri) të organizimit të shtetit janë të përkohshme. 
Prandaj unë e mbështes propozimin  për krijimin e një komisioni pluralist për hartimin e 
Kushtetutës së re. Përderisa ne të gjithë e shohim të ardhmen nën dritën e demokracisë, të 
marrim arrijet më të mëdha të legjislacionit demokratik evropian dhe të hartojmë një 
Kushtetutë që t’i qëndrojë kohës. Për këtë besoj se asnjë nga zotërinjtë deputetë nuk do të 
ketë kundërshtim. Mendoj që ta miratojmë në parim aprovimin e këtij neni. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Ilir Dushi. 
Ilir Dushi – Jam dakord me propozimin  që bëri deputeti Berisha. Është një propozim i 

drejtë. Por mendoj që, ashtu siç tha dhe deputeti Lleshi, nuk ka pse të vihet në këto dispozita 
të fundit, duke shtuar një nen të veçantë. Ky vendim duhet të merret prej nesh dhe ne duhet 
të pranojmë që të hartojmë një kushtetutë të re, duke futur në të parimet që ka dhe bota, siç 
janë ato të mbrojtjes së të drejtave të njeriut etj., etj. Unë mendoj  se edhe nga ana e 



konceptimit juridik nuk kemi pse ta futim këtë çështje me një nen të veçantë në këto dispozita, 
por për të të merret një vendim i veçantë në fund të kësaj seance. 

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Abdi Baleta. 
Abdi Baleta – Unë nuk jam për nen të ve�antë, por për plotësimin e nenit 43 me atë ide, 

sepse ne e kemi të shprehur këtu që dispozitat e këtij ligji veprojnë deri në miratimin e 
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Pra, në këtë nen e kemi shtruar detyrën për 
hartimin e Kushtetutës. Ç’na kushton neve të themi që për këtë qëllim do të krijohet një 
komision i posaçëm dhe kështu mendoj se zgjidhet problemi. 

Kastriot Islami – Ju lutem, juristët? 
Juristi (Leon Kosta – Nuk ka ndonjë gjë, mund të vihet që “dispozitat e këtij ligji veprojnë 

deri në miratimin e Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, të hartuar nga komisioni i 
posaçëm i ngarkuar nga Kuvendi Popullor, përbërja e të cilit caktohet me vendim të veçantë 
të  Kuvendit Popullor, se çështja e përbërjes dhe e afatit kur do të paraqitet është anë organizative dhe nuk 
e vëmë dot në një ligj normativ, prandaj duhet të dalë medoemos vendimi që do të përcaktojë përbërjen e 
komisionit dhe deri në ç’afat do ta kryejë këtë punë.  

Abdi  Baleta - Jam dakord me këtë sugjerim, që të plotësohet neni me idenë se do të  
krijohet një komision i veçantë dhe pastaj me një vendim të  posaçëm të krijohet komisioni me 
përbërjen dhe me specifikimet e tjera.  

Kastriot Islami - Atëherë hedhim në votim nenin 43 me këtë përmbajtje: “Dispozitat e 
këtij ligji veprojnë deri në miratimin e  Kushtetutës së Republikës të  Shqipërisë”, bashkë me 
shtesën që propozoi deputeti Baleta që “për këtë qëllim krijohet komisioni i Kushtetutës”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet edhe ky nen me mbi 2/3 e votave.  
Neni 44.  
Spikeri - Neni 44. “Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë e miratuar 

më 28. 12. 1976, si dhe ndryshimet e mëvonshme të  saj, shfuqizohen.”  
Kastriot Islami -  Ka vërejtje?  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet dhe ky nen me mbi dy të tretat e votave.  
Neni 45.  
Spikeri - Neni 45. “Ky ligj hyn në fuqi menjëherë.”  
Kastriot Islami -  Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet dhe ky nen me mbi dy 

të tretat e votave.  
Ilir Dushi - Më falni, shoku Kryetar, që ndërhyj. Mbase mund ta kem edhe gabim, por u 

sugjeroj një gjë shokëve deputetë.  
Në nenin 41 vendosëm që organet lokale të  pushtetit, të administratës, të gjykatës, të  

prokurorisë të zhvillojnë veprimtarinë e tyre sipas rregullave të caktuara me dispozitat ligjore 
ekzistuese, domethënë sipas Kushtetutës që kemi sot në fuqi. Kështu mund të biem në një 
konfrontim në kuptimin e ligjit që një kushtetutë e shfuqizojmë, ndërsa disa organe lejohet të  
veprojnë në bazë të Kushtetutës që kishim. Prandaj mendoj të  thuhet që Kushtetuta e vjetër 
të  shfuqizohet, me përjashtim të  atyre ligjeve që  kanë të  bëjnë me këto organe. Pra mund 
të  ketë nevojë për një redaktim nga shokët specialistë që kemi në sekretarinë juridike, sepse 
nuk mundet apriori ta zhvlerësojmë Kushtetutën e vitit  1976.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, juristët?  
Juristi (Leon Kosta) - Në nenin 41 u vu dhe shtesa që propozoi deputeti Kopliku “me 

përjashtim të atyre që bien ndesh më këtë ligj.” Prandaj mund ta lëmë kështu.  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Dhimitër Çili. 
Dhimitër Çili  (deputet i rrethit të Lushnjës) - Unë mendoj që ne nuk duhet ta shfuqizojmë 

tërësisht Kushtetutën ekzistuese, por të themi që vetëm për këto nene që miratuam këtu, të 
shfuqizohet, se ka nene që nuk i përfshin kjo paketë ligjesh. Atëherë pa Kushtetutë do të 
punojmë? Mendoj që të mos themi që shfuqizohet plotësisht, se ngelemi pa Kushtetutë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fehmi Abdiu.  
Fehmi Abdiu - Unë mendoj se parimet themelore të veprimtarisë shtetërore u përfshinë 

në dispozitat që diskutuam e miratuam bashkërisht këto ditë. Të  gjitha këto dispozita 
janë kalimtare dhe do të  përshkojnë veprimtarinë e këtyre organeve deri në 
hartimin e Kushtetutës së re, që do të bëhet shpejt. Gjithashtu të  gjithë jemi të  
ndërgjegjshëm se kushtet aktuale në të cilat ndodhemi sot kërkojnë që 
Kushtetuta e vjetër mundësisht sa më shpejt të  abrogohet e të mos gjejë zbatim në 
të ardhmen. Për këto rrethana, duke pasur edhe mendimin se nuk kemi lënë ndonjë problem thelbësor, për të 



cilin mund të krijohen kontradikta dhe shqetësime, jam i mendimit që të shprehemi për shfuqizimin e saj në 
tërësi.  

Sali Berisha - Zoti Kryetar, është historik momenti i shkëputjes nga Kushtetuta e vitit 
1976. 

(Duartrokitje) 
Genc Ruli - Me leje? Ndoshta edhe sekretaria juridike do të  na ndihmonte për ta zgjidhur këtë problem, 

sepse shprehja”Ky ligj hyn në fuqi menjëherë” është një shprehje tipike e çdo ligji, por në fakt zbatimi i tij fillon 15 
ditë pas botimit në Gazetën Zyrtare.  

Edhe shpalljen e ligjeve me procedurë e kemi që e bën Presidenti.Pra, do të  ndodhemi 
para një gjendjeje të tillë që nuk do të procedojmë dot për rendin e ditës, në qoftë se në këtë 
rast për këtë ligj nuk do të  bëhet një përjashtim, duke thënë që   “shpallet me vendim të  
posaçëm të Kuvendit Popullor.”  

Fehmi Abdiu - Me leje? Unë jam dakord me shqetësimin e paraqitur nga deputeti parafolës, por në këtë 
përjashtim, në mënyrë të ndërgjegjshme, e kemi lejuar te neni 22, ku kemi pranuar që ligjet shpallen jo më vonë 
se 15 ditë etj., etj., me përjashtim të rasteve që parashikohen vetë nga ligji, domethënë nga ky ligj që bëjmë. Pra 
ky ligj vetë do ta parashikojë hyrjen e tij në fuqi menjëherë. Në këtë mënyrë e zgjidhim këtë shqetësim që kemi të  
gjithë. Natyrisht, këtë nuk do ta bëjmë praktikë pune për gjithë veprimtarinë ligjvënëse, por ta lejojmë 
vetëm për rastet përjashtimore, siç është ky që diskutojmë sot.  

Kastriot Islami -  Ka një propozim të deputetit Ylli Vejsiu për një shtesë në nenin 15, pas 
pikës së tretë, me këtë përmbajtje: “Shqyrton dhe miraton burimet e krijimit të rezervave të arit e të 
sendeve të tjera të çmueshme të thesarit të shtetit dhe kontrollon përdorimin e tyre.” Kjo shtesë propozohet të 
futet te kompetencat kryesore të  Kuvendit Popullor.  

Sali Berisha - Ju lutem, më falni, zoti Kryetar, por meqenëse u përdora si pikë reference 
nga deputeti Vejsiu, dua të bëj një sqarim para Kuvendit.  

Nuk kisha  ndër mend që ajo çështje të përfshihej në një formë të tillë, por te komisionet 
që  do të krijohen për probleme të ndryshme, të krijohet edhe komisioni i thesarit dhe 
financës. Ky ka qenë qëllimi i propozimit tim.  

Fehmi Abdiu - Rreth këtij mendimi unë them që nuk është në praktikën e veprimtarisë 
parlamentare, domethënë edhe shumica e parlamenteve të tjera nuk e kanë pasqyruar në 
kompetencat e tyre këtë problem, por kur të  diskutojmë për komisionet, kur t’i caktojmë ato, 
të gjejmë një rrugëzgjidhje të tillë që edhe këtë problem ta shqyrtojë e ta kontrollojë komisioni 
përkatës.  

Azem Hajdari - Unë them se nuk kemi pse ta lëmë më vonë krijimin e këtij komisioni, për 
shumë arsye. Problemi i thesarit është diskutuar shumë në popull. Ne nuk kemi pse të  
frikësohemi nga krijimi i një komisioni të  tillë, prandaj do t’u lutesha zotërinjve që ta 
miratojmë. Unë them që ky komision të jetë i përkohshëm, derisa të bëhen verifikimet për  
këtë problem etj., etj. Mendoj se nuk ka ndonjë logjikë dhe argument për të  mos e pranuar 
ngritjen e këtij komisioni.  

Kastriot Islami -  Juristët, ju lutem?  
Juristi (Krenar Loloçi) - Lidhur me komisionet, me sa kemi parë, në parlamente krijohet 

komisioni i bilancit dhe thesarit, i cili përfshin edhe problemet financiare, edhe problemet që   
kanë të  bëjnë me thesarin. Koha se kur do të krijohet, është puna juaj.  

Pjetër Pepa (deputet i rrethit të Shkodrës) - Mua më duket se disa probleme që u 
trajtuan, do të  jenë objekt i komisioneve që do të caktohen. Ndaj mendoj se në qoftë se 
çështja e këtij komisioni do të diskutohet më vonë, nuk përjashton mundësinë që të shtrohet 
këtu si problem dhe pastaj, si për të gjitha problemet e tjera, do t’i takojë komisionit përkatës 
që do të  caktohet më vonë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Baleta.  
Abdi Baleta - Më duket se midis dy mendimeve nuk ka ndonjë kontradiktë, ato plotësojnë 

njëri-tjetrin. Përderisa po flasim për mundësinë e krijimit të një komisioni, ku të përfshihen 
edhe çështjet e thesarit, është shumë e natyrshme që kjo detyrë të figurojë edhe në 
kompetencat që ka Kuvendi Popullor. Në një pikë të këtyre kompetencave thuhet që “miraton 
treguesit kryesorë të planeve për zhvillimin ekonomik e kuturor të vendit dhe Buxhetin e 
Shtetit.” Ndaj mendoj se nuk prish asgjë, vetëm plotëson e rregullon, që të shtohet këtu edhe 
problemi i thesarit, që nuk është më pak i rëndësishëm se problemi i buxhetit dhe, për 
mendimin tim, nuk ka absolutisht asnjë vështirësi për pranimin e një sugjerimi të tillë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Shkëlqim Cani.  
Shkëlqim Cani - Çështja më duket se është fare e thjeshtë, atë e sqaroi mirë deputeti 

Berisha. Buxheti përfshin gjithçka. Neve do të na lindë nevoja të krijojmë një komision të 
përkohshëm edhe për këtë çështje. Kjo është në dorë të Kuvendit dhe ai mund ta krijojë 



menjëherë. Në qoftë se nuk na mbushet mendja që ta përfshijë vetë komisioni i buxhetit, 
mund të krijojmë një komision të përkohshëm për thesarin. Më duket se nuk ia vlen fare ta 
diskutojmë më këtë çështje. Po të doni, për merak, hidheni edhe në votë, por më duket se 
s’ia vlen as për ta hedhur në votë këtë çështje, sepse do të vijë radha për të diskutuar për 
çështjen e komisioneve, një nga të cilat do të jetë për buxhetin, dhe po nuk na u mbush 
mendja për ta përfshirë këtu edhe problemin e thesarit, mund të shtojmë edhe një komision 
tjetër të përkohshëm për trajtimin e çështjes së thesarit.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Napolon Roshi. 
Napolon Roshi - Kam shumë respekt për fjalën e deputetit Shkëlqim Cani, por të them të  

drejtën ne jetojmë në Shqipëri dhe të gjithë jemi dëshmitarë të atyre shqetësimeve që ka 
ngjallur në mënyrë të veçantë problemi i thesarit, i arit. Ne në këtë vend jetojmë dhe do t’u 
bëjmë ballë këtyre problemeve. Prandaj mendoj se nuk ka asgjë të  keqe, përveç të mirës, që 
ne të shprehim këtë shqetësim dhe ta konsakrojmë në këtë bllok ligjesh. Pastaj kjo do t’i hapë 
rrugën edhe krijimit të  komisionit përkatës, i cili detyrimisht duhet të  krijohet dhe këtu nuk 
shoh asnjë kontradiktë. Mendoj se duhet ta vëmë në këtë ligj.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Gafur Shameti.  
Gafur Shameti - Edhe unë e mbështes këtë mendim dhe them se vendosja në këtë ligj e 

propozimit të deputetit Vejsiu është e domosdoshme. Pavarësisht se ndonjë parafolës tha që 
këtë nuk e kanë edhe shtete të  tjera, ne dimë konkretisht që për sa i përket thesarit janë bërë 
shumë spekulime edhe në shtete të tjera, ndaj është e domosdoshme që në nenin 15 të  këtij 
ligji të vihet ky problem, ndërsa komisioni për këtë çështje del pastaj si rezultat i pasqyrimit të  
këtij formulimi që ka bërë zoti Vejsiu në nenin përkatës.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Shane Korbeci.  
Shane Korbeci - Mua më duket se në përgjithësi të gjithë jemi në një mendje. Në  rendin 

e ditës ne kemi përcaktuar një pikë të veçantë për krijimin e komisioneve të Kuvendit Popullor 
për probleme të ndryshme, qoftë dhe të përkohshme, prandaj unë jam dakord më propozimin 
e zotit Berisha dhe të  shokut Shkëlqim Cani që në atë pikë të  rendit të ditës të caktojmë 
edhe një komision të veçantë për buxhetin dhe thesarin. Dhe kështu më duket se e 
plotësojmë gjithçka që kërkohet dhe e zgjidhim këtë shqetësim.  

Kastriot Islami - Kush është pro që propozimi i deputetit Ylli Vejsiu të  futet në nenin 15, 
pas pikës 3? Kundër? Abstenim?  

Bie ky propozim, meqenëse nuk merr dy të  tretat e votave.  
Arben Demeti  - Kërkoj të marr fjalën që të  bëj një propozim për një nen shtesë që duhet 

përfshirë në këtë paketë ligjesh...  
Shkëlqim Cani - Të paktën në parim ne të themi që do të ndërtohet komisioni, xhanëm, 

se e mbështetëm njëri- tjetrin për këtë punë.  
Kastriot Islami -  Krijimin e komisioneve  e kemi në rendin e ditës.  
Shkëlqim Cani - Më fal, shoku Kryetar! Për të mos pasur keqkuptime mua më duket se 

nuk ka ndonjë të  keqe tani që ta themi në parim, se jemi dakord të  tërë më duket.  
Arben Imami - Zoti Kryetar,  
Votimi është bërë, kështu që tani është e panevojshme t’i kthehemi prapë kësaj 

procedure.  
Xhemal Dauti - Kam mendimin që këtë atmosferë kaq të mirë të mos e mbyllim me 

ndarje, por të bëjmë një konsensus. Ne në parim ramë dakord ta kemi këtë komision. Kur të  
miratojmë komisionet, edhe ky komision do të jetë një pjesë e tyre. Të mos e mbyllim kështu. 
Po të jetë e mundur, ta hedhim edhe një herë në votë, që të mos e mbyllim me kundërshtim.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fatos Nano.  
Fatos Nano - Mendoj se duhet hedhur në votë edhe miratimi në parim i krijimit të një 

komisioni për këtë çështje.  
Azem Hajdari - Zoti Kryetar,  
T’i largohemi fjalës së vjetër “në parim.” Po qe se duhet të krijojmë një komision për këtë 

çështje, ta krijojmë dhe ta fiksojmë në këto dispozita. Po qe se nuk e krijojmë, nuk kemi pse t’i 
themi popullit që do ta bëjmë kështu dhe nuk bëjmë asnjë gjë. Ai ta shohë konkretisht. 
Prandaj të bëjmë një formulim me konsensus, ta miratojmë siç duhet dhe ta fiksojmë në nenin 
përkatës.  

Ju bëtë një gabim në parim. Për këtë propozim shumica votoi kundër. Populli jashtë do të  
thotë që krahu tjetër nuk është dakord të miratojë këtë komision, për arsye se ato që themi 
ne, janë të vërteta. Në rast se nuk janë të  vërteta, votoni kundër, po në rast se janë të  
vërteta, votoni që të fiksohet komisioni dhe kaq.  



Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Berisha.  
Sali Berisha - Zoti Kryetar,  
E drejta për të korrigjuar qëndrimin është një e drejtë fisnike. Unë e admiroj preokupimin e 

drejtë të  disa deputetëve këtu për të korrigjuar një qëndrim të  gabuar. Le të  procedojmë me 
krijimin e komisionit që në këtë moment, por jo me propozimin e zotit Nano që ta miratojmë 
në parim.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Faik Çina.  
Faik Çina - Mendoj se propozimi që bëri deputeti Berisha është plotësisht i drejtë dhe 

duhet ta hedhim në votë. Pse të krijojmë iluzione në popull? Këtë e tha edhe deputeti Hajdari. 
Të  krijohet komisioni dhe të verifikohet çështja e thesarit. Kur e kemi këtë të drejtë, përse i 
mohohet Kuvendit Popullor?  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Nano.  
Fatos Nano - Unë nuk shikoj asnjë kontradiksion midis nesh. Është thjesht çështje 

procedurale. E theksova që të  miratohet në parim, sepse s’kemi mbërritur te pika për krijimin 
e komisioneve. Pra, ta njohim në parim domosdoshmërinë e krijimit të një komisioni të tillë 
dhe kur të vijmë tek ajo pikë, ta specifikojmë. Nuk është fjala për ta miratuar në hava.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Tritan Shehu.  
Tritan Shehu - Pika e krijimit të  komisioneve është në fund të rendit të ditës. Ne 

kërkojmë që ky komision i përkohshëm të krijohet sot dhe brenda këtij sesioni ai të paraqesë  
materialin e tij për gjendjen e thesarit të shtetit.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Kostandin Hoxha.  
Kostandin Hoxha - Shoku Kryetar,  
Mua më duket se këtu u bënë dy propozime. Propozimi i parë qe i deputetit Ylli Vejsiu për  

të  përfshirë në këtë paketë ligjesh një shtojcë në nenin përkatës, ndërsa propozimi i dytë u 
bë nga deputeti Sali Berisha për të krijuar një komision për çështjen e thesarit. Ne votuam për 
propozimin e parë të deputetit Vejsiu dhe Kuvendi nuk qe dakord. Tani mua më duket se 
është koha të votojmë për propozimin e dytë. Unë si deputet mendoj se nuk ka pse të vëmë 
një gjë të përkohshme, që është për një moment, në një dispozitë që do të  ketë një jetë 
relativisht disamujore,(nuk e dimë sa do të  jetë, tre, shtatë apo dymbëdhjetë) derisa të  
miratojmë Kushtetutën e re.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Baleta.  
Abdi Baleta - Unë mendoj se brenda një kohe kaq të  shkurtër nuk duhet t’i komplikojmë 

problemet, saqë të mos orientohemi dot midis propozimeve të  ndryshme që bëhen.  
Zoti Vejsiu propozoi një detyrë të  përhershme të Kuvendit Popullor lidhur me thesarin. 

Zoti Berisha shpjegoi se nuk ishte kuptuar tamam ideja e tij dhe se e kishte fjalën për një 
komision, por, sipas mendimit tim, ai nuk e specifikoi nëse duhet të jetë komision i 
përhershëm apo i përkohshëm për një çështje konkrete sot. Në qoftë se është fjala për një 
komision të  përhershëm, ne këtë do ta diskutojmë kur të  shqyrtojmë çështjen e krijimit të  
komisioneve të përhershme dhe sot nuk ka vend, vetëm për të  ndryshuar një përshtypje që 
mund të krijojë votimi. Në qoftë se ndonjë nga zotërinjtë deputetë e quan se sot ka një çështje 
urgjente lidhur me thesarin, se ka lindur ndonjë problem shumë shqetësues lidhur me 
gjendjen e thesarit tonë në këtë moment aktual dhe propozon një komision hetimor për sot, ta 
bëjë propozimin direkt siç është, që të dimë se përse do të orientohemi.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Pashko.  
Gramoz Pashko - Unë desha të mbështes zotin Baleta duke bërë një sugjerim. Natyrisht, 

këtu nuk është fjala për krijimin e një komisioni të përhershëm, që do të ketë, siç tha shoku 
Cani, buxhetin dhe problemet që kanë të bëjnë me financat e shtetit shqiptar. Këtu është fjala 
për të rregulluar një shqetësim që u shfaq dhe që u vu re sidomos mbas propozimit të zotit 
Berisha, edhe nga zoti Gjoni. Atëherë krijimi i këtij komisioni do të duhej t’u përshtatej 
dispozitave që kemi miratuar deri tani, këtu figuron në nenin 22, por i bie të jetë neni 23. Në 
qoftë se neni 13 është ai për sindikatat, i cili thotë që “ligjet dhe aktet e tjera të  Kuvendit 
Popullor quhen të  miratuara kur ka votuar për to shumica e deputetëve.” Pra propozimi në 
këtë rast për krijimin e një komisioni të  formulohet nga shoku Gjoni dhe zoti Berisha, si e 
sugjeruan ata, dhe pastaj të diskutohet për këtë komision, ç’mandat do të ketë, çfarë afati etj. 
Dhe të miratohet jo me dy të tretën e votave, por me më shumë se gjysmën, sipas 
procedurës që është.  

Meqenëse problemi u shfaq në mënyrë shqetësuese këtu, gjithashtu edhe zoti Cani, edhe 
zoti Abdiu etj. thanë që  nuk ka asnjë problem, mund të  krijohet menjëherë ky komision, pra 
u vu re pak a shumë një konsensus për krijimin e këtij komisioni, mendoj se nuk kemi pse të  



zgjatemi me këtë punë, por dy propozuesit e kësaj ideje bile unë them që edhe emrin këtë 
komisioni t’ia vëmë “Komisioni Gjoni - Berisha” (të qeshura), ta formulojnë dhe ta hedhim në 
votë.  

 Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Xhelil Gjoni.  
Xhelil Gjoni - Unë në parim jam dakord që të krijohet një komision i tillë, siç u shpreh 

edhe doktor Sali Berisha. Unë nuk shoh, edhe pse ka pasur sensacione në shtyp, me njohjen 
që kam, dhe gati s’kam njohje, se nuk jam marrë ndonjëherë me këtë problem, por në qoftë 
se ka problem dite, siç qe, për shembull, problemi i Shkodrës, s’ka asnjë arsye që ne të  mos 
e ngremë një komision të  tillë. Unë vetë nuk shoh ndonjë problem dite, por në qoftë se ne do 
të  kthehemi te komisionet, është e udhës që ai komision ta marrë e ta shqyrtojë problemin, 
pavarësisht nga interpretimet që më bëri shoku Pashko, që desh të më fuste në një komision 
që unë s’marr vesh dhe do ta qorrollepsja e do ta ngatërroja, prandaj, duke qenë më autoritar 
për këtë punë, mund të ishte zoti Pashko autor i këtij komisioni. Por jashtë humorit unë them 
që parimisht jam dakord të ketë një komision të tillë, në qoftë se ka problem dite. Unë, edhe 
nga shkrimet  që kam lexuar, nuk shoh të ketë ndonjë problem të tillë dite. Po qe se shihet e 
arsyeshme që ka problem dite, jam dakord ta ngremë.  

Kastriot Islami -  Punimet rifillojnë në orën 1900 
 

Seanca e pasdites, e hene, date 29.4.1991 
  
Kastriot Islami -  Të nderuar deputetë, meqenëse shumica është e pranishme, rifillojmë 

punimet.  
Gramoz Pashko - Kemi lënë pa miratuar, pa vazhduar më poshtë me nenet e tjera, disa 

nene, që sipas fjalës ramë dakord t’i shikojmë.  
Kastriot Islami -  Po. Është neni 35 pika 3, për të cilën ramë dakord në parim, tani të 

miratojmë formulimin me këtë përmbajtje: “Drejton dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive e 
të organeve të tjera qendrore të administratës shtetërore, koordinon dhe mbikëqyr 
veprimtarinë e organeve lokale të administratës, duke siguruar zbatimin e detyrueshëm e të 
njëjtë të ligjeve e të akteve të Qeverisë.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet kjo pikë me mbi dy të tretën e votave.  
Neni 35, pika 7, propozohet të ketë këtë formulim: “Harton programet ekonomike e 

sociale të zhvillimit të vendit dhe treguesit ekonomikë sintetikë, Buxhetin e Shtetit, ndjek e 
kontrollon zbatimin e tyre, bashkërendon, disiplinon dhe kontrollon financat e shtetit dhe 
sistemin monetar e të kreditit.”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet edhe kjo pikë me mbi dy të tretën e votave. Është, gjithashtu, neni për 

sindikatat, me këtë formulim: “Sindikatat e njohura me ligj janë persona juridikë dhe mund të 
lidhin kontrata pune kolektive me subjektet publike ose private. Mënyra e lidhjes së 
kontratave përcaktohet me ligj.”  

Ka vërejtje? (s’ka). Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet edhe kjo pikë me mbi dy të tretën e votave.  
Neni 41.  
Spikeri - Dispozita të fundit.  
Neni 41. “Krijimi, organizimi dhe veprimtaria e organeve lokale të pushtetit, të 

administratës, të gjykatës dhe të prokurorisë zhvillohen sipas rregullave të caktuara me 
dispozitat ligjore ekzistuese. Hetuesia varet administrativisht nga Ministri i Drejtësisë.  

Kastriot Islami -  Ka vërejtje? Fjalën e ka deputeti Karriqi.  
Naim Karriqi - Nuk kam vërejtje, zoti Kryetar, por mendoj se fjala “ekzistuese” nuk duhet 

të jetë, sepse ky ligj do të vazhdojë me dispozita ligjore dhe përderisa themi “dispozita 
ligjore”, nuk kemi pse të shtojmë  edhe fjalën “ekzistuese.”  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Genc Ruli.  
Genc Ruli - Do të doja të bëja një sqarim qoftë për kolegun Karriqi dhe, në qoftë se do ta 

quanin të nevojshme, edhe për kolegët e tjerë. Në nenin 41 u referohemi dispozitave ligjore 
ekzistuese për organizimin e organeve lokale të pushtetit, të administratës, të gjykatës, të 
prokurorisë jo në këndvështrimin që nuk jemi për një rinovim të legjislacionit, por në këtë 
paketë dispozitash që po miratojmë tani, nuk i mbulojmë dot të gjitha problemet e 
legjislacionit. Më duket se kjo qe dhe një nga pikat e konsensusit të arritur në fillim që në këtë 
paketë ligjesh do të përfshihen problemet më themelore, që u japin zgjidhje çështjeve më të 
domosdoshme, të shpejta dhe imediate, kurse për të tjerat, deri në nxjerrjen e ligjeve 



përkatëse (urojmë që t’i nxjerrim sa më shpejt) do të vazhdojnë me ligjet ekzistuese. Do të 
jetë ligji për organizimin gjyqësor, për veprimtarinë e organeve lokale të pushtetit e të 
administratës, të cilave u referohet kjo dispozitë. Përjashtimi bëhet vetëm për një ndryshim 
thelbësor për varësinë administrative të hetuesisë, që, sipas ligjit të vjetër, varej nga Kuvendi 
Popullor, kurse tani kalon, siç u ra dakord në këtë sallë, në varësinë e drejtpërdrejtë të 
Ministrit të Drejtësisë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Bashkim Kopliku.  
Bashkim Kopliku - Për të qenë në rregull edhe formalisht, do të mendoja që pas fjalëve 

“me dispozitat ligjore ekzistuese” të shtonim fjalët “përveç rasteve kur ato bien ndesh me këtë 
ligj që po miratojmë.” Pjesa tjetër të mbetet siç është. E bëj këtë shtesë, sepse mund të ketë 
nene në ligjet ekzistuese që janë në mënyrë flagrante në kundërshtim me këto që miratuam 
deri tani. Këto nene s’duhen përdorur. Se si do të shprehet kjo nga ana juridike, është një gjë 
teknike, por ky mendim duhet të pasqyrohet në këtë nen.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Arben Imami.  
Arben Imami - Logjika e zotit Kopliku më duket e drejtë se e plotëson nenin në atë frymë 

me të cilën është hartuar i gjithë ky grup dispozitash. 
Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Lufter Xhuveli.  
Lufter Xhuveli - Mendoj se atë çka kërkojmë, ky formulim e plotëson. Por shqetësimi i 

parafolësit është i drejtë dhe mund të merret parasysh kur të shikojmë nenin 44, i cili do të 
ketë nevojë të riformulohet. Dhe ky përmirësim mendoj se do të përfshijë të gjitha nenet e 
tjera të këtij ligji që po miratojmë, pra të jetë i vlefshëm edhe për të gjitha nenet e tjera.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Gëzim Luli.  
Gëzim Luli (deputet i rrethit të Shkodrës) - Unë kam vërejtje në përmbajtje për paragrafin 

e dytë të këtij neni. Megjithëse problemi i hetuesisë më duket se është marrë në analizë para 
dy ditësh dhe është diskutuar për të, kam përshtypjen se mbase ka nevojë të rishikohet edhe 
një herë. Unë mendoj se hetuesia, duke marrë shkas edhe nga diskutimet e nja dy kolegëve 
të mi në seancat e mëparshme, të varet direkt nga Kuvendi Popullor. Cilat janë disa nga 
arsyet që më shtyjnë mua të bëj këtë propozim?  

1. Siç propozohet në nenin 41, mendoj se fillimi i ndjekes penale do të bëhet nga 
prokuroria. Pra, veprimet e para, në vendin e ngjarjes dhe me kallëzimet, do t’i bëjë policia, 
ndërsa hetuesia do të merret vetëm me sistemimin e fakteve të grumbulluara, domethënë 
zhvishet nga ai detyrim ligjor që kishte për zbulimin e autorëve të veprave penale. Kjo, 
mendoj unë, ka dy të këqija: e para, aktualisht policia është e papërgatitur nga ana 
profesionale për të kryer këtë detyrë dhe, e dyta, ekziston rreziku që policia mund të mos jetë 
e interesuar për t’i evidencuar provat, sidomos kur ajo është e implikuar në këto vepra, gjë që 
rrezikon zbulimin e së vërtetës.  

2. Lënia e hetuesisë në varësitë e Ministrisë së Drejtësisë, nga e cila varet gjykata, 
avokatia, hap shteg për cenimin e objektivitetit në dhënien e drejtësisë. Ministri i Drejtësisë, 
kur nuk është i interesuar për zbulimin e një të vërtete, mund të ndikojë edhe në hetim, edhe 
në gjykim, edhe në mbrojtje. Do të ndodhë pak a shumë ashtu siç ndodhte kur hetuesia varej 
nga Ministria e Punëve të Brendshme, gjë që bëri të domosdoshme edhe pavarësinë e saj 
nga organet e administratës shtetërore.   

3. Meqenëse hetuesia mund të angazhohet me hetime për krime të rënda, të kryera edhe 
nga përfaqësues të organeve të larta të pushtetit e të administratës shtetërore, të cilat varen 
nga Kuvendi, mendoj se ky është përsëri një argument tjetër që shtron domosdoshmërinë që 
hetuesia të varet direkt nga Kuvendi Popullor. Në paragrafin e parë të nenit 4l mendoj të 
bëhet një shtesë e vogël. Pas fjalës “të administratës” të vendoset fjala “të hetuesisë” dhe të 
vazhdojë fraza që është, kurse paragrafi i dytë të kalojë në pikën 9 të nenit 15. Aty ku bëhet 
fjalë për kompetencat e Kuvendit për zgjedhjen, emërimin e shkarkimin e organeve të larta të 
pushtetit, të shënohet edhe Kryetari i Hetuesisë së Përgjithshme dhe zëvendësit e tij.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fehmi Abdiu.  
Fehmi Abdiu - Paraprakisht u bisedua dhe në përgjithësi u ra dakord që në pamundësi të 

miratimit në këtë Kuvend të të gjitha dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me veprimtarinë e 
organeve lokale të pushtetit, me punën e gjykatave, të prokurorive, të gjendet një 
rrugëzgjidhje, duke miratuar një dispozitë kalimtare, në qoftë se mund ta quajmë të tillë, që të 
mos krijonte pengesa e vështirësi për mbarëvajtjen e punës së këtyre organeve dhe që të 
mos binte ndesh me të gjitha kërkesat e ligjit që kemi diskutuar deri tani.  

U ra dakord dhe më duket se është bërë mirë që mbas kësaj dispozite, me përmbajtjen e 
saj, krijohet mundësia që organet lokale të pushtetit, të administratës, të gjykatës, të 



prokurorisë të vazhdojnë ta zhvillojnë veprimtarinë e tyre në bazë të ligjeve të veçanta që 
ekzistojnë për secilin organ, pa qenë nevoja t’i përmendim tani këtu. Meqenëse të gjithë ramë 
dakord për ato argumente që u diskutuan më parë, që hetuesia vetëm në rrugë administrative 
të varet nga Ministri i Drejtësisë, u mendua që në formë të një paragrafi të veçantë të 
pasqyrohet ky fakt, meqenëse në ligjin për hetuesinë dhe në Kushtetutën e vjetër bëhet fjalë 
ndryshe.  

Duke gjetur një rrugëzgjidhje të tillë për gjithë veprimtarinë e organeve të lartpërmendura, 
që të vazhdohet puna sipas rregullave të vendosura në ligjet e tyre dhe në mënyrë specifike 
për hetuesinë, duke përcaktuar ndryshimin që thamë, më duket që  nuk lidhen duart, por 
lejohet mbarëvajtja e punës së këtyre organeve deri në kohën që do të miratohet 
përfundimisht Kushtetuta që kërkojmë të gjithë. Prandaj kam mendimin që kjo dispozitë të 
mbetet siç është, duke shprehur, gjithashtu, faktin që nuk bie ndesh as me ligjin për 
organizimin gjyqësor, as me atë për prokurorinë, as me ligjin për hetuesinë, me përjashtim të 
këtij ndryshimi që bëjmë me një paragraf të veçantë.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka juristi.  
Juristi (Krenar Loloçi) - Desha të bëj një sqarim lidhur me hetuesinë. Diçka e përmendi 

edhe deputeti parafolës, po ideja ka qenë se hetuesia vetëm nga pikëpamja administrative, 
sikurse do të varet edhe gjykata, për çështje jo të veprimtarisë së këtyre organeve, do të 
varet nga Ministri i Drejtësisë. Veprimtaria e këtyre organeve do të rregullohet në bazë të 
Kodit të Procedurës Penale, me fjalë të tjera, me ligj kur themi që hetuesia varet 
administrativisht nga Ministri i Drejtësisë, kuptohet që nuk ka asnjë varësi veprimtarie. Ne 
kemi futur Edhe konceptin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili do të merret me emërimin, 
shkarkimin dhe transferimin e hetuesve, gjyqtarëve e prokurorëve, duke mos i lënë  këto 
hallka  në varësi nga organet e tyre të larta. Ky fakt e bën hetuesin shumë të pavarur në 
kryerjen e veprimtarisë së tij, veprimtari kjo që përcaktohet vetëm në ligj, që natyrisht 
miratohen  këtu në Kuvendin Popullor. Pra, varësia administrative nuk duhet të na krijojë 
përshtypjen që hetuesia futet në varësinë e Ministrisë së Drejtësisë për çfarë dëshiron kjo 
ministri. Hetuesia do të jetë plotësisht e pavarur në veprimtarinë që do të ushtrojë si organ. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Neritan Ceka. 
Neritan Ceka – Më duket se argumentet e paraqitura janë bindëse. Ato i trajtuam edhe 

përpara. Kur folëm për sistemin e organeve që varen nga Kuvendi Popullor. Prandaj ky 
formulim më duket i  arsyeshëm dhe qendron. Por theksoj nevojën  e futjes së atij paragrafi 
që propozon deputeti Kopliku, sepse do të na lejonte të evitonim të gjitha pengesat që do t’i 
dilnin  zbatimit të këtij ligji. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Namik Dokle. 
Namik Dokle – Edhe unë mbështes propozimin e deputetit Kopliku, sepse, megjithëse 

mund të kemi garancinë në këtë formulim që është, gjithsesi ne si deputetë, nuk kemi njohuri 
ligjore, me gjithë shpjegimet që na u dhanë, duke shtuar fjalinë “përveç rasteve kur bien në 
kundërshtim  me këtë ligj” kemi garancinë se këto dispozita që kemi miratuar deri tani, do të 
jenë të zbatueshme. Mendoj që ky propozim të hidhet në votë. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Kujtim Gina. 
Kujtim Gina  - Për sa i përket problemit të hetuesisë, formulimi i dhënë që “hetuesia varet 

administrativisht nga Ministri i Drejtësisë”, ka të bëjë me emërimet e hetuesisë? A është 
emërimi veprim administrativ? 

Kastriot Islami – Ju lutem, juristët? 
Juristi – Nuk ka të bëjë me emërimet e hetyuesisë, as të kryetarit të hetuesisë, as të 

hetuesve, gjë e cila do të bëhet nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Duke u larguar në këtë drejtim 
nga Ministria e Drejtësisë ose nga gjykatat apo dhe nga hetuesia vetë, ato bëhen  organe 
krejtësisht të pavarura në ushtrimin e veprimtarisë së tyre. 

Kujtim Gina – Falemnderit për sqarimin! 
Kastriot Islami – Ka ndonjë sugjerim tjetër? Fjalën e ka deputeti Ajli Alushani. 
Ajli Alushani – Problemin e hetuesisë mendoj ta diskutojmë mirë, sepse varësia e saj 

nga Kuvendi Popullor apo nga Ministria e Drejtësisë është një gjë më duket parimore. 
Ndoshta është e drejtë që  kjo varësi të jetë nga Kuvendi Popullor. Çështjet administrative, që 
kanë të bëjnë  me sekretarinë, me makinat etj. Janë gjëra që rregullohen dhe për këto mund 
të jetë më vete. Pse ta lëmë bashkë me Ministrinë e Drejtësisë? Këtë problem mendoj që 
shokët specialistë ta shikojnë mirë. 

Kastriot Islami – Ka ndonjë sugjerim tjetër? (S’ka). Propozimi i parë është i deputetit 
Gëzim Luli. Tërhiqeni nga propozimi juaj? (Nuk tërhiqet). Fjalën e ka deputeti Azem Hajdari. 



Azem Hajdari – Duke dëgjuar propozimin e deputetit Alushani, mendoj të bëjmë një 
ndryshim aty ku thuhet që “Hetuesia varet administrativisht nga Ministri i Drejtësisë”. Pse ta 
theksojmë këtë? Këtu kam parasysh edhe propozimin e zotit Baleta për organet e hetuesisë, 
gjithashtu edhe mendimin e zotit Nano kur tha që kemi pasur vështirësi për ta  vënë në punë 
të mbarë. Unë do të thosha që hetuesia të varet plotësisht nga Ministria e Drejtësisë. Më 
duket se këtu është një shkëputje dhe do të ketë vështirësi në punën e mëtejshme. Varësia e 
hetuesisë nga Ministria e Drejtësisë nuk mendoj se mund t’i sjellë ndonjë të keqe këtij organi, 
përderisa punët e saj, për sa u pqërket proceseve gjyqësore, gjetjes së fakteve etj. Etj. Varen 
me ligj sipas Kodit të Procedurës Penale. Unë propozoj që të hiqet fjala “administrativisht” 
dhe hetuesia të varet nga Ministria e Drejtësisë edhe për emërimet dhe çështje të tjera. 
Kështu do të bëhej më mirë kontrolli i këtij organi të rëndësishëm. Prandaj, mendoj që ta 
shikojmë edhe njëherë, më me qetësi, duke u  thelluar në klëtë problem. Do t’u lutesha 
deputetëve që të gjykojnë më thellë për këtë punë. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Gafur Shameti. 
Gafur Shameti – Te neni 41 ka një problem. Nëse Gjykata e Lartë dhe Prokuroria, sipas 

nenit 15 emërohen nga Presidenti dhe Kuvendi Popullor, po punonjësit e hetuesisë, tani për 
tani, nga do të emërohen, kush do t’ia transferojë, sepse shkëputen që andej? Kështu që 
patjetër dhe sa më shpejt duhet të dalë ligji për krijimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Mirë 
që administrativisht varen nga Ministri i Drejtësisë, po për emërimet, transferimet etj.? Më 
duket se kjo çështje ka mbetur e pazbërthyer. 

Kastriot Islami – Ju lutem, juristët? 
Juristi(Leon Kosta) – Këtu ka dy probleme: njëri është për varësinë administrative dhe 

tjetri për kuadrin. Problemi i kuadrit do të zgjidhet me krijimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
Ky është një organ që ekziston kudo, është garanci e madhe për  hetuesit, gjyqtarët e 
prokurorët, me qëllim që të sqarojë sa më mirë kryerjen e detyrave të tyre. Sigurisht që me 
këtë paketë ligjesh që po miratojmë tani, duke i parë në mënyrë të reduktuar mjaft probleme 
të organizimit të këtyre organeve, është e pamundur të zgjidhet problemi i krijimit të 
menjëhershëm të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Megjithatë, kjo do të zgjidhet në një kohë 
mjaft të shpejtë. 

Ndërsa varësia administrativisht e hetuesisë nga Ministri i Drejtësisë do të thotë që 
ministri ose aparati i tij nuk do të ndërhyjë në veprimtarinë procedurale të hetuesit, nuk do të 
cenojë parimin e autonomisë në marrjen e provave, ashtu siç veprohet edhe në  rastin e 
varësisë administrative që ka gjykata nga Ministri i Drejtësisë, domethënë ruan pavarësinë e 
këtyre organeve në punën e tyre, pra nuk futet në dosjet konkrete, në çështjet konkrete. Këto 
do të jenë monopol, në kuptimin e mirë të fjalës, i hetuesit që heton çështjen. Prandaj këtu 
nuk prish ndonjë problem në parim. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Xhelil Gjoni. 
Xhelil Gjoni – Po mirë, vetëm për sekretari, për bazë materiale, për godinë do të varet 

hetuesia nga Ministri i Drejtësisë? Ne kemi drejtori të tjera që i bëjmë më pak të rëndësishme 
nga pikëpamja e problematikës. Le ta ketë edhe këtë anë administrative të pavarur, se nuk 
prish punë fare. Mendoj se  në kuadrin e kursimeve nuk është argument drejtësie. 

Juristi (Leon Kosta) – Këtu nuk shtrohet çështja e kursimit, po problemi këtu është se ky 
organ do të  jetë në varësi të Ministrisë së Drejtësisë edhe për sa i përket natyrës së punës 
që ka hetuesia. Asgjëkundi hetuesia nuk është organ në varësi të Parlamentit, siç është këtu, 
por përgjithësisht varet nga Ministria e Drejtësisë, është një organ që nuk mund të barazohet 
me gjykatën,fjala vjen, që është organ i mirëfilltë për dhënien e drejtësisë, kurse punë e 
hetuesisë  është një veprimtari paraprake, që përgatit çështjet, pastaj përfundimisht vulën e 
vë gjykata dhe në parim ato nuk janë të barabarta. Gjykata mund ta kthejë çështjen për 
plotësim hetimesh, mund ta nxjerrë të pandehurin të pafajshëm etj., pra nuk mund të 
krahasohen këto dy organe. 

Juristi (Krenar Loloçi) – Edhe një gjë tjetër. Edhe  kur ishte hetuesia në varësi të 
drejtpërdrejtë të Kuvendit Popullor, e vetmja gjë që bënte ky ishte caktimi i Kryetarit të 
Hetuesisë së Përgjithshme. Mos vallë kontrollonte veprimtarinë e hetuesisë? Kontrolli i kësaj 
veprimtarie bëhej sipas rregullave procedurale nga gjykata. Asnjëherë nuk mund të  
mendohet që të ndërhyjë drejtpërdrejt Kuvendi Popullor në veprimtarinë efektive të 
drejtpërdrejtë të hetuesit. Prandaj në këto situata, për të kursyer dhe aparat, nga pikëpamja 
administrative do të varet nga Ministria e Drejtësisë. Ashtu siç varet edhe gjykata po nga kjo 
pikëpamje. Kurse veprimtaria është e ndarë veç. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Azem Hajdari. 



Azem Hajdari – Më falni që e mora fjalës për së dyti herë, por unë këmbëngul në 
mendimin se është tjetër gjë statusi i hetuesit, i cili angazhohet në veprimtarinë e vet gjatë 
proceseve hetimore, lirshmëria e tij për t’i zgjidhur këto procese e për të shkuar drejt së 
vërtetës etj... etj., dhe është tjetër gjë të themi që hetuesia varet nga një Këshill i Lartë i 
Drejtësisë për emërimet e kuadrit etj. Prandaj unë do të thosha që veprimtaria e saj 
parashikohet me ligj, me aq sa e njoh unë ligjshmërinë, ku mund të jetë nga Ministria e 
Drejtësisë, sepse në të ardhmen do të ketë probleme në këtë çështje. Unë mund t’i 
referohem për këtë periudhës që nga 2 korriku e këndej. Të gjitha kanë rënë mbi shpinën e 
policit, që siç e dimë, është më i varfër, pa shtëpi etj., etj., kurse hetuesia ka mbajtur një 
qëndrim të njëanshëm, nuk ka qenë e disiplinuar siç duhet nga organet eprore të saj. Mënyra 
se si i është afruar së vërtetës lë shumë për të dëshiruar. Po t’u referohemi fakteve se kush 
ishin organizatorët, si i kapi, si iu afrua së vërtetës etj., etj., vëmë re që njëanshmëria e saj ka 
qenë tepër e madhe. Ne te hetuesi mund të ndikojmë me rritjen e rrogës, me sigurimin e 
kushteve etj., por nuk ka asgjë të keqe që varësia të jetë nga Ministria e Drejtësisë. Do t’i 
lutesha ndërgjegjes së secilit që ta disiplinojmë këtë çështje, sepse në të ardhmen do të kemi 
shumë probleme. 

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Ilir Dushi. 
Ilir Dushi – Mendoj se edhe dy shokët juristë e sqaruan qartë problemin që po 

diskutojmë dhe unë i mbështes plotësisht mendimet e tyre. Duke thënë se hetuesia varet 
administrativisht nga Ministria e Drejtësisë, siç varet sot edhe gjykata, në këtë mënyrë nuk e 
pengojmë rolin e saj si organ drejtësie. Duke pasur parasysh faktin që pranojmë ndarjen e tre 
pushteteve, nuk mundet ta mbajmë hetuesinë siç e kemi mbajtur deri më sot, si organ i 
Kuvendit Popullor, por është e domosdoshme që ajo të veprojë në bazë të ligjit. Pra, 
rregullimni juridik që është bërë në këtë nen për hetuesinë është plotësisht i saktë dhe 
mendoj të hidhet në votë. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Pjetër Arbnori. 
Pjetër Arbnori –  Përvoja e hidhur e viteve të kaluara, kur hetuesia ishte hallkë e 

Ministrisë së Punëve të Brendshme, duhet të na bëhet mësim për hartimin e saktë të këtij 
neni. Praktika e shëmtuar kur i njëjti organ bënte ndjekjen, arrestimin, hetimin dhe jepte 
rekomandimin vendimtar, që të mos themi urdhrin e prerë, për dënimin e të pandehurit, ka 
sjellë shumë fatkeqësi dhe tragjedi të pandreqshme në gjirin e shoqërisë shqiptare. Mbajtja 
në mënyrë arbitrare e njerëzve nga 3 vjet në hetuesi, në izolim, është një shembull i shëmtuar 
që duhet të na bëjë të matur për përcaktimin drejt e saktë të pavarësisë së hetuesisë... 

Kastriot Islami – Ju lutem, deputeti Arbnori, jini konkret! Bëni propozimin tuaj si duhet të 
jetë neni! 

Pjetër Arbnori – Unë jam për krijimin e Policisë Gjyqësore dhe të institucionit të 
gjykatësit-hetues, sikurse ka qenë në vendet e tjera. Përkohësisht jam dakord që të jetë ashtu 
siç është përcaktuar në këtë nen. Por vetëm përkohësisht. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Bardhyl Baltëza. 
Baldhyl Baltëza – Unë mendoj se të qenët e hetuesisë në varësinë e Ministrisë së 

Drejtësisë është plotësisht e justifikuar, për të vetmen arsye kryesore se hetuesia është një 
organ teknik në kuptimin e mirëfilltë të fjalës. Ajo mbledh prova dhe statusi i saj është i 
trajtuar me ligj të veçantë. Por nga ana teknike, ndoshta duhet konsideruar si hapi i parë i 
kalimit të hetuesit në gjykatës-hetues. Do të ishte mirë që, si hap i parë, hetuesia të varej nga 
Ministria e Drejtësisë. Gjatë periudhës që hetuesia ka qenë organ i varur nga Kuvendi 
Popullor, kishte një status mbi ministritë, efektivisht ishte e pakontrollueshme. Ndërsa, duke 
qenë e varur nga Ministria e Drejtësisë, edhe nga Gjykata e Lartë, edhe nga Qeveria. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Stavri Kalço. 
Stavri Kallço – Unë gjykoj se duke shkuar drejt asaj që mendojmë, te ndarja e roleve dhe 

detyrave të organeve të veçanta të drejtësisë, ku ndjekjen penale do ta ushtrojë tjetër organ, 
hetimin organ tjetër, dhe gjykimin tjetër organ, në këtë kuptim hetuesisë do t’i reduktohen disi 
kompetencat. Ajo s’do të ketë më të drejtë të fillojë çështjen penale. Po kështu nuk mund të 
shkojë më me akuzën, me të cilën do të çojë të pandehurin në gjyq, pa marrë miratimin e 
prokurorit. Në këtë drejtim prokurorit do t’i rriten kompetencat diçka më shumë sesa i ka 
sot.Kjo bën që kompetencat e hetuesisë të reduktohen disi dhe, për rrjedhojë, ajo do të bëjë 
një punë tamam administrative, do të mbledhë prova, do t’i sistemojë dhe, mbasi të marrë 
miratimin e prokurorit, do t’i çojë në gjyq. Në këtë kuptim them se formulimi në nenin 41 është 
i saktë dhe i hap rrugën asaj, drejt së cilës do të shkojmë në të ardhmen. Mendoj të mbetet 
kështu siç është. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Mero. 



Agim Mero -  Unë isha një nga ata që pardje vura dyshimin se nga duhej të varej 
hetuesia. Me sqarimet që dhanë edhe të nderuarit juristë, u binda që është me vend formulimi 
i dhënë. Varja e saj nga Ministria e Drejtësisë nuk do të ishte e drejtë, sepse kjo ministri nuk 
është një organ drejtësie, megjithëse e ka emrin Ministria e Drejtësisë, nuk e di në qoftë se 
bëj ndonjë gabim këtu, ndërsa hetuesia  është një organ drejtësie. Më duket se problemin na 
e ndërlikoi ajo që shtuam në këtë nen se hetuesia varet administrativisht nga Ministri i 
Drejtësisë. Nuk e di sa do të ishte e nevojshme të thuhej kjo në këtë nen. Megjithatë, unë 
mbetem me propozimin që bëri deputeti Bashkim Kopliku dhe mendoj ta hedhim në  votë. 

Kastriot Islami – Ka vërejtje tjetër? (S’ka). 
Atëherë hedhim në votim propozimin e deputetit Bashkim Kopliku. 
“Krijimi, organizimi dhe veprimtaria e organeve lokale të pushtetit, të administratës, të 

gjykatës dhe të prokurorisë zhvillohet sipas rregullave të caktuara me dispozitat ligjore 
ekzistuese, përveç rasteve kur ato bien ndesh me dispozitat kryesore. Hetuesia varet 
administrativisht nga Ministri  i Drejtësisë.” Kush është pro? Kundër? Abstenim? 

Mbetet ky formulim me mbi dy të tretën e votave. 
Neni 42. 
Spikeri – Neni 42. “Projektet për ndryshime në këtë ligj mund të paraqiten prej 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë, prej Këshillit të Ministrave ose prej dy të pestave të 
deputetëve. 

Miratimi i ndryshimeve bëhet nga Kuvendi Popullor me një shumicë prej dyvtë tretave të 
të gjithë deputetëve”. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Preç Zogaj. 
Preç Zogaj – Unë mendoj se për të ruajtur koherencën me nenet e mëparshme, 

përkatësisht me nenin 18, pjesa e fundit e këtij neni mund të formulohet kështu: “ose prej një 
të katërtës së deputetëve”. Ne pranuam që iniciativë ligjvënëse ka edhe një deputet. Prandaj 
është krejt normale të pranojmë që iniciativë ligjndryshuese të ketë së paku një e katërta e 
deputetëve. 

Falemnderit! 
Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Genc Ruli. 
Genc Ruli – Duke qenë me të njëjtën ide që ka edhe deputeti Zogaj, do të thosha se 

meqenëse ky ligj në vetvete është një ligj themelor, me një fuqi më të madhe se ligjet e 
zakonshme, ndonëse zakonisht në procedurat ligjore kërkohet që projektet për ndryshime 
bëhen me dy të pestat e votave, mendoj se një veçori ekziston në këtë rast dhe se do të 
gjejmë një konsensus edhe nga salla lidhur me këtë gjë. Kjo paketë ligjesh u ndërtua komplet 
mbi bazëen e një bashkëpunimi dhe të një rezultati të frytshëm që u arrit në këtë Parlament, 
ku u morën parasysh si propozimet e opozitës, ashtu edhe ato të shumicës. Prandaj në 
ndryshimet që do t’i bëhen ose që mund t’i bëhen në të ardhmen, për ta përmirësuar atë, të 
mos  i hiqet mundësia opozitës që të paraqesë projekte. Duke e bërë me një të katërtën, 
besoj se nuk do të ishte ndonjë dalje që s’do të na falej nga normat kushtetuese me të cilat 
veprohet. 

Kastriot Islami – Ka propozim tjetër? (Nuk ka). 
Atëherë hedhim në votim propozimin e deputetit Preç Zogaj, ku gjithçka është e njëjtë 

me formulimin e paraqitur, vetëm se në vend të dy të pestave është vënë një e katërta e 
deputetëve. 

Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Miratohet neni 42 me këtë ndryshim. 
Neni 43. 
Sali Berisha – I nderuar Kryetar, para nenit 43 mendoj se duhet të jetë një nen tjetër, i cili 

të parashohë krijimin e komisionit kushtetues për hartimin e Kushtetutës së re. Ky komision 
mendoj të jetë i përbërë nga parlamentarë, juristë, përfaqësues të forcave të ndryshme 
politike të vendit, si dhe nga specialistë të institucioneve të ndryshme ndërkombëtare. E them 
këtë, sepse Kushtetuta jonë e re, që siç u tha dhe u aprovua në këtë Kuvend, duhet të ketë 
një projekt tjetër të ri, ku të sintetizojë në një  anët më të mira të traditës sonë dhe arritjet më 
të spikatura, më të shquara të qytetërimit të sotëm në fushën e së drejtës. Prandaj e gjej me 
vend që para nenit 43, në një nen të posaçëm, të shpallim apo të përcaktojmë krijimin e këtij 
komision i kushtetues. 

Kastriot Islami – Të biem dakord në parim, them unë, që do të futim një nen të tillë dhe 
të vazhdojmë me nenet e tjera, për të pasur mundësi të formulojmë propozimin tuaj. 

Sali Berisha – E keni. 
Ismail Lleshi – Shoku Kryetar. 



Në parim dhe konkretisht jam dakord me propozimin që bëhet. Është një �ështje e 
diskutuar nga të gjithë dhe e miratuar për të krijuar një komision të posaçëm për hartimin e 
Kushtetutës së re. Mendoj që ndoshta të mos e përfshijmë këtë çështje në këto dispozita të 
fundit, por ta përfundojmë miratimin e gjithë këtij procesi që kemi në shqyrtim dhe pastaj të 
marrim një vendim të veçantë lidhur me këtë çështje, që është e drejtë dhe me vend. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Azem Hajdari. 
Azem Hajdari – Zoti Kryetar. 
Ne nuk kemi pse të lëmë jashtë këtyre dispozitave propozimin për krijimin e një 

komisioni kushtetues dhe mbasandaj të marrim një vendim tjetër, përderisa dihet që këto 
dispozita kryesore (ose si do t’u vihet emri) të organizimit të shtetit janë të përkohshme. 
Prandaj unë e mbështes propozimin  për krijimin e një komisioni pluralist për hartimin e 
Kushtetutës së re. Përderisa ne të gjithë e shohim të ardhmen nën dritën e demokracisë, të 
marrim arrijet më të mëdha të legjislacionit demokratik evropian dhe të hartojmë një 
Kushtetutë që t’i qëndrojë kohës. Për këtë besoj se asnjë nga zotërinjtë deputetë nuk do të 
ketë kundërshtim. Mendoj që ta miratojmë në parim aprovimin e këtij neni. 

Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Ilir Dushi. 
Ilir Dushi – Jam dakord me propozimin  që bëri deputeti Berisha. Është një propozim i 

drejtë. Por mendoj që, ashtu siç tha dhe deputeti Lleshi, nuk ka pse të vihet në këto dispozita 
të fundit, duke shtuar një nen të veçantë. Ky vendim duhet të merret prej nesh dhe ne duhet 
të pranojmë që të hartojmë një kushtetutë të re, duke futur në të parimet që ka dhe bota, siç 
janë ato të mbrojtjes së të drejtave të njeriut etj., etj. Unë mendoj  se edhe nga ana e 
konceptimit juridik nuk kemi pse ta futim këtë çështje me një nen të veçantë në këto dispozita, 
por për të të merret një vendim i veçantë në fund të kësaj seance. 

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Abdi Baleta. 
Abdi Baleta – Unë nuk jam për nen të ve�antë, por për plotësimin e nenit 43 me atë ide, 

sepse ne e kemi të shprehur këtu që dispozitat e këtij ligji veprojnë deri në miratimin e 
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Pra, në këtë nen e kemi shtruar detyrën për 
hartimin e Kushtetutës. Ç’na kushton neve të themi që për këtë qëllim do të krijohet një 
komision i posaçëm dhe kështu mendoj se zgjidhet problemi. 

Kastriot Islami – Ju lutem, juristët? 
Juristi (Leon Kosta – Nuk ka ndonjë gjë, mund të vihet që “dispozitat e këtij ligji veprojnë 

deri në miratimin e Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, të hartuar nga komisioni i 
posaçëm i ngarkuar nga Kuvendi Popullor, përbërja e të cilit caktohet me vendim të veçantë 
të  Kuvendit Popullor, se çështja e përbërjes dhe e afatit kur do të paraqitet është anë organizative dhe nuk 
e vëmë dot në një ligj normativ, prandaj duhet të dalë medoemos vendimi që do të përcaktojë përbërjen e 
komisionit dhe deri në ç’afat do ta kryejë këtë punë.  

Abdi  Baleta - Jam dakord me këtë sugjerim, që të plotësohet neni me idenë se do të  
krijohet një komision i veçantë dhe pastaj me një vendim të  posaçëm të krijohet komisioni me 
përbërjen dhe me specifikimet e tjera.  

Kastriot Islami - Atëherë hedhim në votim nenin 43 me këtë përmbajtje: “Dispozitat e 
këtij ligji veprojnë deri në miratimin e  Kushtetutës së Republikës të  Shqipërisë”, bashkë me 
shtesën që propozoi deputeti Baleta që “për këtë qëllim krijohet komisioni i Kushtetutës”  

Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet edhe ky nen me mbi 2/3 e votave.  
Neni 44.  
Spikeri - Neni 44. “Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë e miratuar 

më 28. 12. 1976, si dhe ndryshimet e mëvonshme të  saj, shfuqizohen.”  
Kastriot Islami -  Ka vërejtje?  
Kush është pro? Kundër? Abstenim?  
Miratohet dhe ky nen me mbi dy të tretat e votave.  
Neni 45.  
Spikeri - Neni 45. “Ky ligj hyn në fuqi menjëherë.”  
Kastriot Islami -  Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet dhe ky nen me mbi dy 

të tretat e votave.  
Ilir Dushi - Më falni, shoku Kryetar, që ndërhyj. Mbase mund ta kem edhe gabim, por u 

sugjeroj një gjë shokëve deputetë.  
Në nenin 41 vendosëm që organet lokale të  pushtetit, të administratës, të gjykatës, të  

prokurorisë të zhvillojnë veprimtarinë e tyre sipas rregullave të caktuara me dispozitat ligjore 
ekzistuese, domethënë sipas Kushtetutës që kemi sot në fuqi. Kështu mund të biem në një 
konfrontim në kuptimin e ligjit që një kushtetutë e shfuqizojmë, ndërsa disa organe lejohet të  



veprojnë në bazë të Kushtetutës që kishim. Prandaj mendoj të  thuhet që Kushtetuta e vjetër 
të  shfuqizohet, me përjashtim të  atyre ligjeve që  kanë të  bëjnë me këto organe. Pra mund 
të  ketë nevojë për një redaktim nga shokët specialistë që kemi në sekretarinë juridike, sepse 
nuk mundet apriori ta zhvlerësojmë Kushtetutën e vitit  1976.  

Kastriot Islami -  Ju lutem, juristët?  
Juristi (Leon Kosta) - Në nenin 41 u vu dhe shtesa që propozoi deputeti Kopliku “me 

përjashtim të atyre që bien ndesh më këtë ligj.” Prandaj mund ta lëmë kështu.  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Dhimitër Çili. 
Dhimitër Çili  (deputet i rrethit të Lushnjës) - Unë mendoj që ne nuk duhet ta shfuqizojmë 

tërësisht Kushtetutën ekzistuese, por të themi që vetëm për këto nene që miratuam këtu, të 
shfuqizohet, se ka nene që nuk i përfshin kjo paketë ligjesh. Atëherë pa Kushtetutë do të 
punojmë? Mendoj që të mos themi që shfuqizohet plotësisht, se ngelemi pa Kushtetutë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fehmi Abdiu.  
Fehmi Abdiu - Unë mendoj se parimet themelore të veprimtarisë shtetërore u përfshinë 

në dispozitat që diskutuam e miratuam bashkërisht këto ditë. Të  gjitha këto dispozita 
janë kalimtare dhe do të  përshkojnë veprimtarinë e këtyre organeve deri në 
hartimin e Kushtetutës së re, që do të bëhet shpejt. Gjithashtu të  gjithë jemi të  
ndërgjegjshëm se kushtet aktuale në të cilat ndodhemi sot kërkojnë që 
Kushtetuta e vjetër mundësisht sa më shpejt të  abrogohet e të mos gjejë zbatim në 
të ardhmen. Për këto rrethana, duke pasur edhe mendimin se nuk kemi lënë ndonjë problem thelbësor, për të 
cilin mund të krijohen kontradikta dhe shqetësime, jam i mendimit që të shprehemi për shfuqizimin e saj në 
tërësi.  

Sali Berisha - Zoti Kryetar, është historik momenti i shkëputjes nga Kushtetuta e vitit 
1976. 

(Duartrokitje) 
Genc Ruli - Me leje? Ndoshta edhe sekretaria juridike do të  na ndihmonte për ta zgjidhur këtë problem, 

sepse shprehja”Ky ligj hyn në fuqi menjëherë” është një shprehje tipike e çdo ligji, por në fakt zbatimi i tij fillon 15 
ditë pas botimit në Gazetën Zyrtare.  

Edhe shpalljen e ligjeve me procedurë e kemi që e bën Presidenti.Pra, do të  ndodhemi 
para një gjendjeje të tillë që nuk do të procedojmë dot për rendin e ditës, në qoftë se në këtë 
rast për këtë ligj nuk do të  bëhet një përjashtim, duke thënë që   “shpallet me vendim të  
posaçëm të Kuvendit Popullor.”  

Fehmi Abdiu - Me leje? Unë jam dakord me shqetësimin e paraqitur nga deputeti parafolës, por në këtë 
përjashtim, në mënyrë të ndërgjegjshme, e kemi lejuar te neni 22, ku kemi pranuar që ligjet shpallen jo më vonë 
se 15 ditë etj., etj., me përjashtim të rasteve që parashikohen vetë nga ligji, domethënë nga ky ligj që bëjmë. Pra 
ky ligj vetë do ta parashikojë hyrjen e tij në fuqi menjëherë. Në këtë mënyrë e zgjidhim këtë shqetësim që kemi të  
gjithë. Natyrisht, këtë nuk do ta bëjmë praktikë pune për gjithë veprimtarinë ligjvënëse, por ta lejojmë 
vetëm për rastet përjashtimore, siç është ky që diskutojmë sot.  

Kastriot Islami -  Ka një propozim të deputetit Ylli Vejsiu për një shtesë në nenin 15, pas 
pikës së tretë, me këtë përmbajtje: “Shqyrton dhe miraton burimet e krijimit të rezervave të arit e të 
sendeve të tjera të çmueshme të thesarit të shtetit dhe kontrollon përdorimin e tyre.” Kjo shtesë propozohet të 
futet te kompetencat kryesore të  Kuvendit Popullor.  

Sali Berisha - Ju lutem, më falni, zoti Kryetar, por meqenëse u përdora si pikë reference 
nga deputeti Vejsiu, dua të bëj një sqarim para Kuvendit.  

Nuk kisha  ndër mend që ajo çështje të përfshihej në një formë të tillë, por te komisionet 
që  do të krijohen për probleme të ndryshme, të krijohet edhe komisioni i thesarit dhe 
financës. Ky ka qenë qëllimi i propozimit tim.  

Fehmi Abdiu - Rreth këtij mendimi unë them që nuk është në praktikën e veprimtarisë 
parlamentare, domethënë edhe shumica e parlamenteve të tjera nuk e kanë pasqyruar në 
kompetencat e tyre këtë problem, por kur të  diskutojmë për komisionet, kur t’i caktojmë ato, 
të gjejmë një rrugëzgjidhje të tillë që edhe këtë problem ta shqyrtojë e ta kontrollojë komisioni 
përkatës.  

Azem Hajdari - Unë them se nuk kemi pse ta lëmë më vonë krijimin e këtij komisioni, për 
shumë arsye. Problemi i thesarit është diskutuar shumë në popull. Ne nuk kemi pse të  
frikësohemi nga krijimi i një komisioni të  tillë, prandaj do t’u lutesha zotërinjve që ta 
miratojmë. Unë them që ky komision të jetë i përkohshëm, derisa të bëhen verifikimet për  
këtë problem etj., etj. Mendoj se nuk ka ndonjë logjikë dhe argument për të  mos e pranuar 
ngritjen e këtij komisioni.  

Kastriot Islami -  Juristët, ju lutem?  



Juristi (Krenar Loloçi) - Lidhur me komisionet, me sa kemi parë, në parlamente krijohet 
komisioni i bilancit dhe thesarit, i cili përfshin edhe problemet financiare, edhe problemet që   
kanë të  bëjnë me thesarin. Koha se kur do të krijohet, është puna juaj.  

Pjetër Pepa (deputet i rrethit të Shkodrës) - Mua më duket se disa probleme që u 
trajtuan, do të  jenë objekt i komisioneve që do të caktohen. Ndaj mendoj se në qoftë se 
çështja e këtij komisioni do të diskutohet më vonë, nuk përjashton mundësinë që të shtrohet 
këtu si problem dhe pastaj, si për të gjitha problemet e tjera, do t’i takojë komisionit përkatës 
që do të  caktohet më vonë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Baleta.  
Abdi Baleta - Më duket se midis dy mendimeve nuk ka ndonjë kontradiktë, ato plotësojnë 

njëri-tjetrin. Përderisa po flasim për mundësinë e krijimit të një komisioni, ku të përfshihen 
edhe çështjet e thesarit, është shumë e natyrshme që kjo detyrë të figurojë edhe në 
kompetencat që ka Kuvendi Popullor. Në një pikë të këtyre kompetencave thuhet që “miraton 
treguesit kryesorë të planeve për zhvillimin ekonomik e kuturor të vendit dhe Buxhetin e 
Shtetit.” Ndaj mendoj se nuk prish asgjë, vetëm plotëson e rregullon, që të shtohet këtu edhe 
problemi i thesarit, që nuk është më pak i rëndësishëm se problemi i buxhetit dhe, për 
mendimin tim, nuk ka absolutisht asnjë vështirësi për pranimin e një sugjerimi të tillë.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Shkëlqim Cani.  
Shkëlqim Cani - Çështja më duket se është fare e thjeshtë, atë e sqaroi mirë deputeti 

Berisha. Buxheti përfshin gjithçka. Neve do të na lindë nevoja të krijojmë një komision të 
përkohshëm edhe për këtë çështje. Kjo është në dorë të Kuvendit dhe ai mund ta krijojë 
menjëherë. Në qoftë se nuk na mbushet mendja që ta përfshijë vetë komisioni i buxhetit, 
mund të krijojmë një komision të përkohshëm për thesarin. Më duket se nuk ia vlen fare ta 
diskutojmë më këtë çështje. Po të doni, për merak, hidheni edhe në votë, por më duket se 
s’ia vlen as për ta hedhur në votë këtë çështje, sepse do të vijë radha për të diskutuar për 
çështjen e komisioneve, një nga të cilat do të jetë për buxhetin, dhe po nuk na u mbush 
mendja për ta përfshirë këtu edhe problemin e thesarit, mund të shtojmë edhe një komision 
tjetër të përkohshëm për trajtimin e çështjes së thesarit.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Napolon Roshi. 
Napolon Roshi - Kam shumë respekt për fjalën e deputetit Shkëlqim Cani, por të them të  

drejtën ne jetojmë në Shqipëri dhe të gjithë jemi dëshmitarë të atyre shqetësimeve që ka 
ngjallur në mënyrë të veçantë problemi i thesarit, i arit. Ne në këtë vend jetojmë dhe do t’u 
bëjmë ballë këtyre problemeve. Prandaj mendoj se nuk ka asgjë të  keqe, përveç të mirës, që 
ne të shprehim këtë shqetësim dhe ta konsakrojmë në këtë bllok ligjesh. Pastaj kjo do t’i hapë 
rrugën edhe krijimit të  komisionit përkatës, i cili detyrimisht duhet të  krijohet dhe këtu nuk 
shoh asnjë kontradiktë. Mendoj se duhet ta vëmë në këtë ligj.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Gafur Shameti.  
Gafur Shameti - Edhe unë e mbështes këtë mendim dhe them se vendosja në këtë ligj e 

propozimit të deputetit Vejsiu është e domosdoshme. Pavarësisht se ndonjë parafolës tha që 
këtë nuk e kanë edhe shtete të  tjera, ne dimë konkretisht që për sa i përket thesarit janë bërë 
shumë spekulime edhe në shtete të tjera, ndaj është e domosdoshme që në nenin 15 të  këtij 
ligji të vihet ky problem, ndërsa komisioni për këtë çështje del pastaj si rezultat i pasqyrimit të  
këtij formulimi që ka bërë zoti Vejsiu në nenin përkatës.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Shane Korbeci.  
Shane Korbeci - Mua më duket se në përgjithësi të gjithë jemi në një mendje. Në  rendin 

e ditës ne kemi përcaktuar një pikë të veçantë për krijimin e komisioneve të Kuvendit Popullor 
për probleme të ndryshme, qoftë dhe të përkohshme, prandaj unë jam dakord më propozimin 
e zotit Berisha dhe të  shokut Shkëlqim Cani që në atë pikë të  rendit të ditës të caktojmë 
edhe një komision të veçantë për buxhetin dhe thesarin. Dhe kështu më duket se e 
plotësojmë gjithçka që kërkohet dhe e zgjidhim këtë shqetësim.  

Kastriot Islami - Kush është pro që propozimi i deputetit Ylli Vejsiu të  futet në nenin 15, 
pas pikës 3? Kundër? Abstenim?  

Bie ky propozim, meqenëse nuk merr dy të  tretat e votave.  
Arben Demeti  - Kërkoj të marr fjalën që të  bëj një propozim për një nen shtesë që duhet 

përfshirë në këtë paketë ligjesh...  
Shkëlqim Cani - Të paktën në parim ne të themi që do të ndërtohet komisioni, xhanëm, 

se e mbështetëm njëri- tjetrin për këtë punë.  
Kastriot Islami -  Krijimin e komisioneve  e kemi në rendin e ditës.  



Shkëlqim Cani - Më fal, shoku Kryetar! Për të mos pasur keqkuptime mua më duket se 
nuk ka ndonjë të  keqe tani që ta themi në parim, se jemi dakord të  tërë më duket.  

Arben Imami - Zoti Kryetar,  
Votimi është bërë, kështu që tani është e panevojshme t’i kthehemi prapë kësaj 

procedure.  
Xhemal Dauti - Kam mendimin që këtë atmosferë kaq të mirë të mos e mbyllim me 

ndarje, por të bëjmë një konsensus. Ne në parim ramë dakord ta kemi këtë komision. Kur të  
miratojmë komisionet, edhe ky komision do të jetë një pjesë e tyre. Të mos e mbyllim kështu. 
Po të jetë e mundur, ta hedhim edhe një herë në votë, që të mos e mbyllim me kundërshtim.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Fatos Nano.  
Fatos Nano - Mendoj se duhet hedhur në votë edhe miratimi në parim i krijimit të një 

komisioni për këtë çështje.  
Azem Hajdari - Zoti Kryetar,  
T’i largohemi fjalës së vjetër “në parim.” Po qe se duhet të krijojmë një komision për këtë 

çështje, ta krijojmë dhe ta fiksojmë në këto dispozita. Po qe se nuk e krijojmë, nuk kemi pse t’i 
themi popullit që do ta bëjmë kështu dhe nuk bëjmë asnjë gjë. Ai ta shohë konkretisht. 
Prandaj të bëjmë një formulim me konsensus, ta miratojmë siç duhet dhe ta fiksojmë në nenin 
përkatës.  

Ju bëtë një gabim në parim. Për këtë propozim shumica votoi kundër. Populli jashtë do të  
thotë që krahu tjetër nuk është dakord të miratojë këtë komision, për arsye se ato që themi 
ne, janë të vërteta. Në rast se nuk janë të  vërteta, votoni kundër, po në rast se janë të  
vërteta, votoni që të fiksohet komisioni dhe kaq.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Berisha.  
Sali Berisha - Zoti Kryetar,  
E drejta për të korrigjuar qëndrimin është një e drejtë fisnike. Unë e admiroj preokupimin e 

drejtë të  disa deputetëve këtu për të korrigjuar një qëndrim të  gabuar. Le të  procedojmë me 
krijimin e komisionit që në këtë moment, por jo me propozimin e zotit Nano që ta miratojmë 
në parim.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Faik Çina.  
Faik Çina - Mendoj se propozimi që bëri deputeti Berisha është plotësisht i drejtë dhe 

duhet ta hedhim në votë. Pse të krijojmë iluzione në popull? Këtë e tha edhe deputeti Hajdari. 
Të  krijohet komisioni dhe të verifikohet çështja e thesarit. Kur e kemi këtë të drejtë, përse i 
mohohet Kuvendit Popullor?  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Nano.  
Fatos Nano - Unë nuk shikoj asnjë kontradiksion midis nesh. Është thjesht çështje 

procedurale. E theksova që të  miratohet në parim, sepse s’kemi mbërritur te pika për krijimin 
e komisioneve. Pra, ta njohim në parim domosdoshmërinë e krijimit të një komisioni të tillë 
dhe kur të vijmë tek ajo pikë, ta specifikojmë. Nuk është fjala për ta miratuar në hava.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Tritan Shehu.  
Tritan Shehu - Pika e krijimit të  komisioneve është në fund të rendit të ditës. Ne 

kërkojmë që ky komision i përkohshëm të krijohet sot dhe brenda këtij sesioni ai të paraqesë  
materialin e tij për gjendjen e thesarit të shtetit.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Kostandin Hoxha.  
Kostandin Hoxha - Shoku Kryetar,  
Mua më duket se këtu u bënë dy propozime. Propozimi i parë qe i deputetit Ylli Vejsiu për  

të  përfshirë në këtë paketë ligjesh një shtojcë në nenin përkatës, ndërsa propozimi i dytë u 
bë nga deputeti Sali Berisha për të krijuar një komision për çështjen e thesarit. Ne votuam për 
propozimin e parë të deputetit Vejsiu dhe Kuvendi nuk qe dakord. Tani mua më duket se 
është koha të votojmë për propozimin e dytë. Unë si deputet mendoj se nuk ka pse të vëmë 
një gjë të përkohshme, që është për një moment, në një dispozitë që do të  ketë një jetë 
relativisht disamujore,(nuk e dimë sa do të  jetë, tre, shtatë apo dymbëdhjetë) derisa të  
miratojmë Kushtetutën e re.  

Falemnderit!  
Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Baleta.  
Abdi Baleta - Unë mendoj se brenda një kohe kaq të  shkurtër nuk duhet t’i komplikojmë 

problemet, saqë të mos orientohemi dot midis propozimeve të  ndryshme që bëhen.  
Zoti Vejsiu propozoi një detyrë të  përhershme të Kuvendit Popullor lidhur me thesarin. 

Zoti Berisha shpjegoi se nuk ishte kuptuar tamam ideja e tij dhe se e kishte fjalën për një 
komision, por, sipas mendimit tim, ai nuk e specifikoi nëse duhet të jetë komision i 
përhershëm apo i përkohshëm për një çështje konkrete sot. Në qoftë se është fjala për një 



komision të  përhershëm, ne këtë do ta diskutojmë kur të  shqyrtojmë çështjen e krijimit të  
komisioneve të përhershme dhe sot nuk ka vend, vetëm për të  ndryshuar një përshtypje që 
mund të krijojë votimi. Në qoftë se ndonjë nga zotërinjtë deputetë e quan se sot ka një çështje 
urgjente lidhur me thesarin, se ka lindur ndonjë problem shumë shqetësues lidhur me 
gjendjen e thesarit tonë në këtë moment aktual dhe propozon një komision hetimor për sot, ta 
bëjë propozimin direkt siç është, që të dimë se përse do të orientohemi.  

Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Pashko.  
Gramoz Pashko - Unë desha të mbështes zotin Baleta duke bërë një sugjerim. Natyrisht, 

këtu nuk është fjala për krijimin e një komisioni të përhershëm, që do të ketë, siç tha shoku 
Cani, buxhetin dhe problemet që kanë të bëjnë me financat e shtetit shqiptar. Këtu është fjala 
për të rregulluar një shqetësim që u shfaq dhe që u vu re sidomos mbas propozimit të zotit 
Berisha, edhe nga zoti Gjoni. Atëherë krijimi i këtij komisioni do të duhej t’u përshtatej 
dispozitave që kemi miratuar deri tani, këtu figuron në nenin 22, por i bie të jetë neni 23. Në 
qoftë se neni 13 është ai për sindikatat, i cili thotë që “ligjet dhe aktet e tjera të  Kuvendit 
Popullor quhen të  miratuara kur ka votuar për to shumica e deputetëve.” Pra propozimi në 
këtë rast për krijimin e një komisioni të  formulohet nga shoku Gjoni dhe zoti Berisha, si e 
sugjeruan ata, dhe pastaj të diskutohet për këtë komision, ç’mandat do të ketë, çfarë afati etj. 
Dhe të miratohet jo me dy të tretën e votave, por me më shumë se gjysmën, sipas 
procedurës që është.  

Meqenëse problemi u shfaq në mënyrë shqetësuese këtu, gjithashtu edhe zoti Cani, edhe 
zoti Abdiu etj. thanë që  nuk ka asnjë problem, mund të  krijohet menjëherë ky komision, pra 
u vu re pak a shumë një konsensus për krijimin e këtij komisioni, mendoj se nuk kemi pse të  
zgjatemi me këtë punë, por dy propozuesit e kësaj ideje bile unë them që edhe emrin këtë 
komisioni t’ia vëmë “Komisioni Gjoni - Berisha” (të qeshura), ta formulojnë dhe ta hedhim në 
votë.  

 Kastriot Islami -  Fjalën e ka deputeti Xhelil Gjoni.  
Xhelil Gjoni - Unë në parim jam dakord që të krijohet një komision i tillë, siç u shpreh 

edhe doktor Sali Berisha. Unë nuk shoh, edhe pse ka pasur sensacione në shtyp, me njohjen 
që kam, dhe gati s’kam njohje, se nuk jam marrë ndonjëherë me këtë problem, por në qoftë 
se ka problem dite, siç qe, për shembull, problemi i Shkodrës, s’ka asnjë arsye që ne të  mos 
e ngremë një komision të  tillë. Unë vetë nuk shoh ndonjë problem dite, por në qoftë se ne do 
të  kthehemi te komisionet, është e udhës që ai komision ta marrë e ta shqyrtojë problemin, 
pavarësisht nga interpretimet që më bëri shoku Pashko, që desh të më fuste në një komision 
që unë s’marr vesh dhe do ta qorrollepsja e do ta ngatërroja, prandaj, duke qenë më autoritar 
për këtë punë, mund të ishte zoti Pashko autor i këtij komisioni. Por jashtë humorit unë them 
që parimisht jam dakord të ketë një komision të tillë, në qoftë se ka problem dite. Unë, edhe 
nga shkrimet  që kam lexuar, nuk shoh të ketë ndonjë problem të tillë dite. Po qe se shihet e 
arsyeshme që ka problem dite, jam dakord ta ngremë.  

Kastriot Islami -  Punimet rifillojnë në orën 1900 
 
 
 

 


