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Përmbledhje e punimit (abstrakt) 
 

Ky studim ka për objekt trajtimin e rregullimeve kushtetuese strukturore dhe detyrimet/kufijtë 
që i imponojnë pushtetit ligjvënës këto rregullime. Nëpërmjet këtij studimi jemi përpjekur t’i 
përgjigjemi këtyre pyetjeve: Cilët janë kufijtë strukturorë që Kushtetuta i imponon pushtetit ligjvënës? 
A janë këta kufij të ngurtë apo të lëvizshëm në raport me zhvillimet shoqërore? Si ka evoluar 
jurisprudenca kushtetuese përkatëse? Cilat janë metodat interpretuese që vërehen në jurisprudencën 
kushtetuese? Cilat janë çështjet kushtetuese, që nuk kanë marrë përgjigjje, apo kanë marrë përgjigjje 
jo të konsoliduar/të qartë?  

Punimi përqendrohet kryesisht në analizën jurisprudenciale por pa lënë mënjanë edhe një 
trajtim teorik e doktrinar. Në fillim të analizës, për çdo ndarje të veçantë, sipas strukturës së studimit, 
shqyrtohen dispozitat përkatëse të Kushtetutës, konsultohet debati kushtetues dhe materialet që janë 
shfrytëzuar gjatë procesit të hartimit kushtetues. Gjithashtu, ky trajtim plotësohet edhe me një vështrim 
krahasues të rregullimeve normative të kushtetutave të vendeve të tjera, veçanërisht të atyre 
kushtetutave, të cilat kanë shërbyer si model në ndërtimin e Kushtetutës shqiptare.  

Objekti i studimit është vetëm pushteti ligjvënës/funksioni ligjvënës i Kuvendit; jo të gjitha 
kompetencat e Kuvendit si institucion. Vlerësimi i kufijve të pushtetit ligjvënës bëhet vetëm nga 
perspektiva e ndarjes së pushteteve: ndarja horizontale dhe ndarja vertikale. Gjithashtu analiza është e 
kufizuar në nivelin kushtetues normativ dhe jurisprudencial duke mos u shtrirë në çështjet që, lidhen 
me rregullimet e ligjeve organike dhe marrëdhëniet institucionale.  

Synimi i analizës në këtë studim nuk është arritja në konkluzione përfundimtare lidhur me 
pyetjet e shtruara, por janë bërë përpjekje për evidentimin e standardeve të zhvilluara nga 
jurisprudenca, metodave interpretuese dhe çështjeve, të cilat kërkojnë një shqyrtim të mëtejshëm në 
praktikën kushtetuese.  
 
 
Fusha: E Drejta kushtetuese 
 
Fjalët kyçe: Kushtetuta, funksioni ligjvënës, parlamenti, ndarja dhe balancimi i pushteteve, 
decentralizimi dhe pushteti vendor, kontrolli kushtetues, Gjykata Kushtetuese, interpretimi i ligjit dhe i 
Kushtetutës  
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Summary of the study (abstract)  
 

This study focuses on structural constitutional provisions and the obligations /limits that they 
impose on the Legislator. By means of this study we have tried to answer these questions: What are the 
structural limits that the Constitution imposes on the Legislator? Are these limits rigid or changeable 
in relation to social development? How relevant constitutional jurisprudence has evolved? What are 
the interpretive methods that are observed in constitutional jurisprudence? What are the constitutional 
issues that have not been answered or were answered not in a consolidated /clear manner? 

The study is centered mainly on jurisprudential analysis but without leaving aside a 
theoretical and doctrinal approach. At the beginning of the analysis, for each separate division within 
the framework of the study, the relevant provisions of the Constitution are reviewed and the 
constitutional debate and materials that were used during the constitutional drafting process are 
consulted. A comparative view of normative regulations constitutions of other countries, particularly 
those constitutions which have served as a model in building the Albanian Constitution complement 
this study.  

The object of the study is only the legislative function/powers of the Parliament; not all the 
powers of the Parliament as an institution. Considerations on the limits of legislative power are made 
only from the perspective of separation of powers: horizontal separation and vertical separation. Also 
the analysis is limited at the constitutional normative and jurisprudential level without being extended 
to issues related to organic laws and regulations of institutional relations. 

The attainment of final conclusions regarding the questions raised has not been the aim of the 
analysis in this study, but efforts were made to identify the standards developed by the jurisprudence, 
interpreting methods and issues, which require further examination in constitutional practice. 

 
 
 
 
 

Subject/domain: Constitutional Law 
 
Key words: Constitution, legislative function, parliament, division and balance of powers, local 
government, constitutional review, Constitutional Court, statute and constitutional interpretation 
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I. HYRJE 

 
 

1. Hyrje 

 

1.1 Bazat kushtetuese 
 

Mbas rënies së komunizmit, duke filluar nga viti 1990, në Shqipëri, janë marrë 
një sërë reformash kushtetuese për promovimin e demokracisë kushtetuese liberale.1 
Nuk ka qenë e lehtë për kushtetutëbërësit për shkak se historia e largët dhe e afërt e 
Shqipërisë nuk ofronte një eksperiencë të qenësishme të një demokracie kushtetuese. 
Pavarësisht se këto reforma kanë patur mbështetje të gjerë, ndërtimi i institucioneve 
demokratike dhe respektimi i parimeve kushtetuese nuk kanë kaluar nëpërmjet një 
rruge të lehtë. Ato vazhdojnë të jenë objektiva madhorë për të ardhmen. Respektimi i 
këtyre parimeve lidhet, së pari, me kuptimin e mirë të tyre, të bazës filozofike dhe të 
doktrinës përkatëse që i mbështet ato. Gjithashtu, është me rëndësi të kuptohet se si 
janë harmonizuar dhe ndërthurur këto parime në sistemin kushtetues në Shqipëri.  

 
Miratimi i një Kushtetute në vetvete shënon një moment të rëndësishëm 

historik për zhvillimin dhe të ardhmen e çdo vendi. Kjo për faktin se Kushtetuta, si 
pactum societatis, kuptohet si kusht paraprak për një bashkëjetesë civile, paqësore dhe 
konstruktive. Gjithashtu, Kushtetuta si ligj themelor, përpos rregullave, sipas të cilave 
ngrihet, ushtrohet dhe transmetohet pushteti politik, mëshiron vlerat dhe parimet 
thelbësore të qeverisjes që vetë shoqëria i pranon dhe aspiratat më të larta për të 
ardhmen. Ato janë të përfshira brenda kushtetutave, para së gjithash, si deklarata të 
vullnetit për të qenë pjesë e një civilizimi juridik, me tradita shpeshherë shumë-
shekullore, me “familje” kushtetuese, ku shumë kombe janë pjesë e tyre. Kështu, në 
Preambulën e Kushtetutës tonë, ndër të tjera, shprehen aspiratat dhe vendosmëria e 
popullit “për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për të garantuar të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut,...”, duke e projektuar të ardhmen e tij si pjesë e 
familjes europiane. 

 
Kushtetuta shqiptare, nga pikëpamja normative ka vendosur demokraci 

kushtetuese. Ky pohim është evidentuar edhe nga Gjykata Kushtetuese, e cila në një 
nga vendimet e saj, ndër të tjera, shprehet: “Demokracia kushtetuese e vendosur me 
këtë Kushtetutë, bazohet në shtetin e së drejtës, parimin e ndarjes dhe balancimit të 
pushteteve dhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.“2  

 
Shqipëria, sipas nenit 1 të Kushtetutës, është republikë parlamentare. Ky 

sistem qeverisjeje, bazuar në teorinë klasike të së drejtës kushtetuese, në dallim nga 
sistemi presidencial, ku ndarja e pushteteve është më strikte/e ngurtë, ka si kriter 

1 Reforma kushtetuese konkretizohet fillimisht me ligjin nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat 
kryesore kushtetuese”, në nenin 44 të të cilit parashikohej se “Dispozitat e këtij Ligji veprojnë deri në 
miratimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, projekt i së cilës do të hartohet nga Komisioni i 
posaçëm i ngarkuar nga Kuvendi Popullor.” Ligjit për dispozitat kryesore kushtetuese iu bënë disa 
shtesa dhe ndryshime. Këto ligje kushtetuese u shfuqizuan (neni 182) me hyrjen në fuqi të Kushtetutës 
të miratuar me referendum në datën 22 nëntor 1998 dhe shpallur në datën 28.11.1998. 
2 Shih vendimin nr.12/2009 të GJK. 
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thelbësor ndarjen e zbutur ndërmjet pushtetit ligjvënës dhe atij ekzekutiv si dhe 
përgjegjësinë politike të këtij të fundit përpara parlamentit të zgjedhur nga populli.3 
Sistemi parlamentar, si nocion, nuk nënkupton pranimin e modelit britanik të 
sovranitetit parlamentar. Sipas doktrinës të sovranitetit parlamentar, parlamenti është i 
lirë të miratojë çdo ligj që ai e konsideron të nevojshëm, është i pakufizuar nga 
vendimet legjislative të mëparshme dhe gjykatat nuk mund të vënë në diskutim 
vlefshmërinë e ligjeve, as t’i shfuqizojnë ato.4 Sistemi ynë parlamentar, në dallim nga 
modeli britanik, është i frymëzuar nga ideja e konstitucionalizmit, ide kjo që shprehet 
kryesisht nëpërmjet kushtetutës së shkruar, ndarjes së pushteteve (neni 7), shtetit të së 
drejtës (nenit 4) dhe kontrollit të kushtetutshmërisë së ligjeve nga Gjykata 
Kushtetuese (nenet 124, 131). Duke rregulluar së bashku garantimin e të drejtave, 
ndarjen e pushteteve si dhe një përfaqësim politik të qytetarëve, kushtetuta vendos një 
sistem për garantimin e lirisë. Ndër funksionet e saj kryesore janë mbrojtja e lirisë 
individuale dhe kufizimi i pushtetit.  

 
Parimi i deklaruar në nenin 2 të Kushtetutës se “Populli e ushtron sovranitetin 

nëpërmjet përfaqësuesve tij ose drejtpërsëdrejti” nuk duhet kuptuar si synim i 
kushtetutbërësit për t’i atribuuar Kuvendit statusin e organit suprem në raport me 
pushtetet e tjera kushtetuese. Kushtetuta nuk i njeh epërsi një pushteti ose organi 
kushtetues në raport me pushtetet e tjera të shtetit. Gjykata Kushtetuese është 
shprehur se në një shtet kushtetues, të gjitha pushtetet përballen me detyrime dhe 
kufizime, që burojnë nga Kushtetuta, duke përfshirë edhe vetë popullin në ushtrimin e 
sovranitetit drejtpërsëdrejti. Sovraniteti i popullit, i vendosur në kuadrin e një sistemi 
kushtetues e ligjor, nuk mund të ngatërrohet me pushtetin themelor, dhe, kërkesa për 
të ndjekur disa procedura të veçanta gjatë ushtrimit të tij, është tërësisht në përputhje 
me sovranitetin popullor. Kushtetuta e Shqipërisë e ka lidhur në mënyrë të qartë 
ushtrimin e sovranitetit popullor me respektimin e disa rregullave të veçanta.5 
Natyrshëm, në kuptimin kushtetues, duhet të pranohet ideja se autoriteti shtetëror i të 
gjitha organeve kushtetuese buron nga vetë populli, që e ka miratuar këtë Kushtetutë. 
Ky koncept është i pasqyruar në kushtetutat e disa prej vendeve të Europës 
perëndimore.6 

 
Vendet e Europës Perëndimore si dhe demokracitë e tjera të konsoliduara 

pajtohen me këndvështrimin se demokracia duhet të mbrojë veten nga tirania e 
pushtetit të shumicës nëpërmjet konstitucionalizmit dhe kontrollit gjyqësor.7 Koncepti 
i qeverisjes së kufizuar nuk qëndron në harmoni me idenë e sovranitetit parlamentar.8 

3 Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, bot. i tretë, Puf, Press Universitaire de 
France, 2004, f.191-192. 
4 Albert V. Dicey, The law of the constitution, bot. i tetë, 1915. 
5 Shih vendimin nr.25/2009 të GJK. 
6 Shih p.sh. nenin 20 të Ligjit themelor gjerman, ku parashikohet se “Autoriteti shtetëror rrjedh nga 
populli. Ai duhet të ushtrohet nga populli përmes zgjedhjeve dhe votave të tjera dhe nëpërmjet 
organeve të veçanta legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore.”; nenin 1 të Kushtetutës spanjolle, ku 
parashikohet se “Sovraniteti kombëtar i përket popullit nga i cili burojnë pushtetet shtetërore.”; nenin 3 
të Kushtetutës portugeze, ku parashikohet se “Sovraniteti, një dhe i pandarë, i përket popullit, i cili e 
ushtron atë në përputhje me format e parashikuara në Kushtetutë.” Si dhe nenin 113 ku parashikohet se 
“(1) Organet e autoritetit suprem janë Presidenti i Republikës, Kuvendi i Republikës, Qeveria dhe 
Gjykatat. (2) Krijimi, anëtarësimi, kompetencat dhe funksionimi i organeve të autoritetit suprem 
rregullohen me Kushtetutë.” 
7 Ronald Dworkin, A bill of Rights for Britain, 13-14 (1990). 
8 Shih Paul W. Kahn, The Reign of law: Marbury v. Madison and the Constriction of America, Yale 
University Press, 1997, f.215. 
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Kontrolli dhe kufizimi i pushtetit është sigurisht funksioni thelbësor i kushtetutës. 
Duke ndërfutur ushtrimin e çdo autoriteti në një kuadër juridik, kushtetuta i heq 
pushtetit arbitraritetin, me qëllim që ai të jetë i parashikueshëm dhe i qëndrueshëm.  

 
Kushtetuta, në funksion të respektimit të parimeve të përmendura më sipër, ka 

krijuar një mekanizëm të kontrollit kushtetues të ligjbërjes. Doktrina e kontrollit të 
kushtetutshmërisë së ligjeve dhe kufizimit të pushtetit tashmë janë pranuar në 
pothuajse të gjitha sistemet kushtetuese perëndimore dhe në ato të Europës Qendrore 
dhe Lindore. Kontrolli i kushtetutshmërisë së ligjeve, sipas Kushtetutës, është në 
kompetencë të Gjykatës Kushtetuese. 

 
Kushtetuta, në përgjithësi, përmban dy lloje dispozitash: dispozita që 

përcaktojnë parimet dhe vlerat që qëndrojnë në themel të rendit kushtetues, ku 
përfshihen dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut (dispozita materiale); dhe, 
dispozitat që rregullojnë ndarjen, organizimin dhe funksionimin e pushteteve dhe 
institucioneve kushtetuese (strukturore/organike). Këto të fundit përcaktojnë dhe 
strukturën normative (arkitekturën) të sistemit tonë kushtetues. Dispozitat 
strukturore/organike përcaktojnë ndarjen e kompetencave në nivel horizontal (ndarja e 
pushteteve ndërmjet ligjvënësit, ekzekutivit dhe gjyqësorit) dhe në nivel vertikal 
(decentralizimi i pushtetit dhe autonomia vendore). Ky studim ka për objekt trajtimin 
e rregullimeve kushtetuese strukturore dhe detyrimet/kufijtë që i imponojnë pushtetit 
ligjvënës këto rregullime. Përzgjedhja e kësaj teme dhe zhvillimi i këtij studimi është 
mbështetur në disa vlerësime.   
 
 

1.2 Pse ky studim? Nevoja për këtë studim 
 

Gjykata Kushtetuese, përsa i takon parimit të ndarjes dhe balancimit midis 
pushteteve, ka krijuar gjatë një periudhe 20-vjeçare një jurisprudencë jo të pakët gjatë 
kontrollit të kushtetutshmërisë së ligjeve. Në këtë jurisprudencë janë interpretuar 
rregullimet kushtetuese strukturore që duhet të respektohen nga ligjvënësi dhe janë 
përpunuar standarde të caktuara. Këto interpretime përbëjnë doktrinë zyrtare 
kushtetuese dhe janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga të gjitha institucionet. Që të 
ketë një zbatim të mirë të kësaj jurisprudence kërkohet së pari që ajo të njihet dhe të 
kuptohet në mënyrë të qartë. Studimet/librat ekzistues në të drejtën kushtetuese 
kryesisht e kanë trajtuar parimin e ndarjes së pushteteve në aspektin teorik dhe 
normativ.9 Deri më sot nuk është bërë një analizë kritike dhe sistemim i kësaj 
jurisprudence mbi një bazë shkencore. Studimi dhe analiza jurisprudenciale bazohet 
mbi disa premisa.  

 
Shumë dispozita kushtetuese strukturore janë të paqarta dhe në këtë mënyrë 

kërkojnë një proces interpretimi diskrecional. Dispozitat kushtetuese, në përgjithësi, 
janë norma me hapësirë të madhe interpretimi, ndaj dhe janë të vështira për t’u futur 
në korniza të ngurta për sa i përket kuptimit të tyre. Le të marrim si shembull nenin 7 
ku deklarohet: “Sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen 
dhe balancimin ndërmjet pushtetit ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor.” Çfarë do të 

9 Libri/studimi kryesor që mund të përmendet për këtë fushë/temë është ai i Prof.Dok. Luan Omarit, 
Ndarja e Pushteteve dhe pavarësia e institucioneve kushtetuese, Bot. Elena Gjika, 2011. 
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kuptojmë me “ekzekutiv” apo “balancimin”? Referimi në fjalorë të ndryshëm nuk 
është i mjaftueshëm për të përkufizuar dhe interpretuar këto koncepte.  

 
Gjuha, parashikimet dhe arkitektura e Kushtetutës, ndërkohë që përbëjnë 

pikënisjen dhe mbështetjen për interpretimin në linjën e Kushtetutës së gjallë, nga ana 
tjetër, shërbejnë si kufizime që i imponohen gjyqtarëve në zbatimin e kushtetutës. Çdo 
kushtetutë ka identitetin dhe origjinalitetin e saj. Kjo cilësi e kushtetutës, në drejtim të 
rregullimeve strukturore, ka rëndësi të mbahet parasysh në praktikën kushtetuese gjatë 
operacioneve interpretuese. Konvergjenca dhe krahasueshmëria që përshkon 
juridiksionet kushtetuese sot nuk mund të injorojnë origjinalitetin strukturor që ka 
Kushtetuta. 

 
Në Kushtetutë bashkëjetojnë vlera dhe parime që mbahen bashkë nëpërmjet 

kompromisesh. Ato përmbledhin kërkesat e shoqërive bashkëkohore dhe të cilat janë 
të komplikuara. Këto kompromise duhet të kihen parasysh edhe në interpretimin 
kushtetues, kur verifikohet ndonjë rast “përplasjeje” në funksion të shmangies së 
absolutizimit të një vlere ose të një parimi në kurriz të të tjerëve, apo të krijimit të 
hierarkive të ashpra mes tyre. Mënyra konkrete e veprimit të parimeve dhe vlerave 
kushtetuese nuk është diçka që mund të quhet përfundimisht e stabilizuar, por është 
fryt i ngjarjeve gjithnjë në lëvizje. Normalisht, nuk ka një hierarki midis këtyre 
parimeve; nuk ka një parim urdhërues që të jetë superior krahasuar me të tjerët. 
Shumë thjesht, kërkesa e parë është që të gjitha parimet duhet të bashkëekzistojnë. 
Për këtë, interpretimi i Kushtetutës ka pak kuptim nëse ajo bëhet nen pas neni, ose 
pjesë mbas pjese. Interpretimi kushtetues ka domosdoshmërisht për objekt të gjithë 
Kushtetutën dhe për objektiv nuk ka kuptimin e veçantë të ndonjërit prej këtyre 
parimeve, por bashkërendimin midis tyre apo, në rast nevoje, bashkëekzistencën e 
tyre në një kuadër pajtueshmërie.  
  
 

1.3 Objekti i studimit dhe metodologjia 
 

Nëpërmjet këtij studimi jemi përpjekur t’i përgjigjemi këtyre pyetjeve: Cilët 
janë kufijtë struktutorë, që Kushtetuta i imponon pushtetit ligjvënës? A janë këta kufij 
të ngurtë apo të lëvizshëm në raport me zhvillimet shoqërore? Si ka evoluar 
jurisprudenca kushtetuese përkatëse? Cilat janë metodat interpretuese që vërehen në 
jurisprudencën kushtetuese? Cilat janë çështjet kushtetuese, që nuk kanë marrë 
përgjigjje, apo kanë marrë përgjigjje të pakonsoliduar/të paqartë?  

 
Studimi fokusohet kryesisht në analizën jurisprudenciale, por pa lënë mënjanë 

edhe një trajtim teorik dhe doktrinar. Në fillim të analizës, për çdo ndarje të veçantë 
sipas strukturës së studimit, shqyrtohen dispozitat përkatëse të Kushtetutës, 
konsultohet debati kushtetues dhe materialet që janë shfrytëzuar gjatë procesit të 
hartimit kushtetues. Gjithashtu, ky trajtim plotësohet edhe me një vështrim krahasues 
të rregullimeve normative të kushtetutave të vendeve të tjera, veçanërisht të atyre 
kushtetutave të cilat kanë shërbyer si model në ndërtimin e Kushtetutës shqiptare.  

 
Objekti i studimit është vetëm pushteti ligjvënës/funksioni ligjvënës i 

Kuvendit; jo kompetencat e Kuvendit si institucion. Vlerësimi i kufijve të pushtetit 
ligjvënës bëhet vetëm nga perspektiva e ndarjes së pushteteve: ndarja horizontale dhe 
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ndarja vertikale. Po ashtu, analiza është e kufizuar në nivelin kushtetues normativ, 
duke mos u shtrirë në çështjet, që lidhen me rregullimet e ligjeve organike dhe 
marrëdhëniet institucionale.  

 
Analiza mban parasysh dalllimin ndërmjet arkitekturës normative dhe 

aktitekturës së ndërtuar nga praktika kushtetuese. 
 
Objekti qendror i studimit është analiza e jurisprudencës së Gjykatës 

Kushtetuese për kontrollin e kushtetutshmërisë së ligjeve/akteve normative lidhur me 
zbatimin e dispozitave strukturore të Kushtetutës. Studimi prezanton, në mënyrë 
sistematike dhe të grupuar sipas standardeve kushtetuese, interpretimet e Gjykatës 
duke bërë dhe një vlerësim kritik lidhur me koherencën dhe teknikat e interpretimit. 
Analiza e jurisprudencës kushtetuese përfshin periudhën 1992-2014. Së pari, janë 
përzgjedhur të gjitha vendimet e Gjykatës sipas objektit të studimit dhe, më pas, janë 
evidentuar interpretimet, që ka bërë Gjykata, standardet e përpunuara, kriteret dhe 
elementet që ajo ka krijuar gjatë kontrollit kushtetues. 

 
 Trajtimi i jurisprudencës prezanton edhe mendimet në pakicë të gjyqtarëve. 
Kjo është bërë me qëllim për të treguar se qëndrimet kushtetuese mund të jenë të 
diskutueshme, nisur nga metoda dhe këndvështrime të ndryshme interpretuese. 
Gjithashtu, ky trajtim synon të nxisë debatin dhe vlerësimin kritik për jurisprudencën 
kushtetuese përkatëse.  
 
 Në pjesën e parë, paraqitet një vështrim i përgjithshëm për funksionin 
ligjvënës dhe parimin e ndarjes së pushteteve. Kjo pjesë i paraprin analizës konkrete 
të rregullimeve kushtetuese në Shqipëri dhe jurirprudencës përkatëse dhe shërben për 
të kuptuar dhe sqaruar disa koncepte thelbësore, që lidhen me objektin e studimit.  
 

Në pjesën e dytë analizohen rregullimet kushtetuese dhe jurisprudenca 
përkatëse lidhur me ndarjen horizontale të pushteteve: ndarja e pushteteve ndërmjet 
ligjvënësit, ekzekutivit dhe gjyqësorit. Fillimisht, trajtohet ndarja e kompetencës 
legjislative brenda parlamentit, më pas analizohen marrëdhëniet ndëmjet ligjvënësit 
dhe ekzekutivit, ligjvënësit dhe gjyqësorit, dhe, në fund, vlerësohet ndarja e 
kompetecave në disa fusha specifike, siç janë: financat publike dhe buxheti. Analiza e 
marrëdhënieve ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit përqëndrohet në dy drejtime: 
kufizimet dhe standardet kushtetuese për delegimin e funksionit legjislativ dhe për 
ndërhyrjet e ekzekutivit në fushën e ligjit sipas nenit 101 të Kushtetutës. Marrëdhënia 
midis ligjvënësit dhe gjyqësorit është komplekse dhe mund të vlerësohet në shumë 
aspekte. Në këtë punim, duke patur parasysh dhe jurisprudencën përkatëse, analiza 
është përqëndruar në aspektin strukturor të kësaj marrëdhënie dhe implikimet, që 
lidhen me funksionin ligjvënës. 

 
Në pjesën e tretë trajtohen marrëdhëniet ndërmjet qeverisjes qendrore dhe 

qeverisjes vendore (ndarja vertikale), e cila ngrihet në bazë të parimit të 
decentralizmit të pushtetit dhe ushtrohet sipas parimit të autonomisë vendore. 
Jurisprudenca kushtetuese ka sqaruar kuptimin e termave bazë/kryesorë: 
decentralizim i pushtetit, autonomi vendore dhe vetëqeverisje. Analiza përqëndrohet 
në tre aspektet thelbësore të autonomisë vendore, përkatësisht të karakterit: a) 
normativ; b) organizativ dhe c) financiar. Nëpërmjet këtij trajtimi është synuar 
identifikimi i kufizimeve kushtetuese, që i imponohen ligjvënësit, të cilat rrjedhin nga 
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autonomia vendore. Krahas evidentimit të standardeve kushtetuese, janë vlerësuar në 
mënyrë kritike edhe probleme, të cilat nuk kanë marrë një përgjigjje të qartë në 
jurisprudencën kushtetuese dhe kërkojnë një trajtim më të thelluar. 

 
Në pjesën e katërt trajtohet marrëdhënia ndërmjet ligjvënësit dhe Gjykatës 

Kushtetuese. Në ushtrimin e funksionit të saj, Gjykata Kushtetuese, si të gjitha 
organet e tjetra shtetërore, duhet t’i nënshtrohet Kushtetutës. Parimi i ndarjes dhe 
balancimit të pushteteve i imponohet edhe vetë organit të ngarkuar nga Kushtetuta për 
kontrollin e respektimit të këtij parimi. Në këtë kuptim, GJK nuk ka kompetencë 
formale për të ndryshuar Kushtetutën dhe asaj nuk i lejohet të ‘uzurpojë’ kompetencat 
që i janë atribuuar ligjvënësit. Por, a mund të shmanget në praktikë ndërhyrja ose 
përfshirja e Gjykatës në funksionet e ligjvënësit, ndërkohë që ka kompetencën për të 
shfuqizuar ligjin? A mund të konsiderohet shfuqizimi i ligjit si një veprimtari 
legjislative? Këto janë disa nga pyetjet kryesore, të cilat marrin përgjigje në këtë 
pjesë. 

 
Në këtë studim, nëpërmjet analizës nuk është pretenduar që të arrihet në 

konkluzione përfundimtare lidhur me pyetjet e shtruara, por jemi përpjekur të 
evidentojmë standardet e zhvilluara nga jurisprudenca, metodat interpretuese dhe 
çështjet, të cilat kërkojnë një shqyrtim të mëtejshëm në praktikën kushtetuese.  

 
 
 
2. Ndarja dhe balancimi i pushteteve 

 

Teoria e ndarjes së pushteteve qëndron në origjinë të klasifikimit të regjimeve 
politike dhe, për më tepër, është një prej kushteve për vendosjen dhe funksionimin e 
shtetit të së drejtës. Ajo ka për qëllim kufizimin e pushtetit, duke organizuar ndarjen e 
tij nëpërmjet shpërndarjes së tre funksioneve të shtetit –legjislativ, ekzekutiv dhe 
gjyqësor/juridiksional – në organe të ndryshme, ku secili prej tyre zotëron mjete të 
veprimit reciprok për të penguar asgjësimin prej organit tjetër. Kjo teori mbështetet 
mbi një ide të thjeshtë, por mirëfilltazi “revolucionare” për kohën, ku për të kufizuar 
pushtetin, ky i fundit nuk duhej të ishte plotësisht në duar të njëjta – ato të princit – 
por, i shpërndarë sipas funksioneve të ndryshme që i caktohen Shtetit, pra, në disa 
organe të veçanta, që kontrollojnë njëri-tjetrin.10 Sot, kjo teori është kthyer në një 
dogmë të kushtetutshmërisë moderne dhe mbetet një burim frymëzimi dhe një 
referencë e detyrueshme për sistemin politik, edhe pse mund të interpretohet në 
mënyra të ndryshme. Në ditët e sotme, idesë së ndarjes “horizontale” të pushteteve i 
shtohet edhe ajo e ndarjes vertikale të pushtetit ndërmjet pushtetit qendror dhe atij 
vendor. Prej kësaj teorie e ka zanafillën edhe tipologjia klasike e regjimeve politike, 
brenda së cilës bëhet i mundur dallimi ndërmjet regjimit parlamentar dhe regjimit 
presidencial.11 

 
 
 

10 Chagnollaud, Dominique.  Droit Constitutionnel Contemporain, Tome 1, bot i gjashtë, Dalloz 2009. 
11 Po aty. 
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2.1 Ndarja e pushteteve: një vështrim i shkurtër për kuptimin dhe 
përmbajtjen e kësaj teorie 

 
Nga disa studiues “ndarja e pushteteve” shihet para së gjithash si një parim i 

teknikës kushtetuese, i destinuar për të shmangur despotizmin dhe për të garantuar 
lirinë.12 Të gjithë autorët, kundërshtarë të despotizmit, e këshillojnë me ngulm 
zbatimin e saj, por ata, megjithatë, nuk e përfytyrojnë atë në të njëjtën mënyrë. Disa 
studime kanë bërë dallimin ndërmjet interpretimeve shumë të ndryshme, aq sa ne na 
duhet të konsiderojmë se në realitet bëhet fjalë për dy parime, madje për dy doktrina 
diametralisht të ndryshme.13 Këto studime bëjnë dallimin ndërmjet doktrinës 
tradicionale, për të cilën janë shprehur botërisht juristë modernë që prej gjysmës së 
dytë të shekullit të XX-të, dhe për doktrinën e shekullit XVIII-të, që la gjurmë tek 
kushtetutat e epokës revolucionare.1415 

 
Sipas doktrinës tradicionale, vetë parimi është i përbërë nga dy rregulla të 

qarta, rregulla e specializimit dhe rregulla e pavarësisë, kombinimi i të cilave duhet të 
japë rezultatin e dëshiruar, garantimin e lirisë.16 

 
Shteti ushtron ose duhet të ushtrojë tri aktivitete: ai bën ligje, ekzekuton dhe 

zgjidh mosmarrëveshjet. Pra, ai ka tri funksione, atë legjislativ, ekzekutiv dhe 
juridiksional dhe tri autoritete ose organe të shtetit, ku secili prej tyre është i 
specializuar në ushtrimin e njërit prej funksioneve. Sipas një versioni të doktrinës, 
konsiderohet se çdo autoritet ose organ është i veshur me një pushtet specifik, të 
domosdoshëm për ushtrimin e funksionit të tij, i cili përcaktohet me emrin e këtij 
pushteti. Në këtë mënyrë, kemi një pushtet legjislativ, një pushtet ekzekutiv dhe një 
pushtet gjyqësor. Gjithashtu, duhet që autoritetet ose organet të jenë reciprokisht të 
pavarura. Rezultati që pritet nga kombinimi i dy rregullave është, sipas një formule që 
shumica e autorëve e kanë rimarrë nga Montesquieu-ja, që “pushteti ndalon 
pushtetin”: përpjekja e njërit prej autoriteteve për t’u bërë despotik do të haste 
menjëherë në kundërshtinë e një autoriteti tjetër. Pushteti legjislativ dhe pushteti 
ekzekutiv do të krijojnë reciprokisht një ekuilibër në mënyrë të tillë që të ruhet liria e 
qytetarëve. 

 
Doktrina tradicionale ka hasur në kritika të ndryshme dhe të papajtueshme 

midis tyre, të lidhura me teorinë e sovranitetit, të cilat mbrojnë idenë se ndarja e 
pushteteve është në kundërshtim me parimin themelor të pandashmërisë së 
sovranitetit. Për pasojë, ose më mirë, uniteti i sovranitetit bëhet domosdoshmërisht në 
dobi të një pushteti apo të një tjetri. Kësisoj, nuk arrihet qëllimi dhe përpjekjet për të 
thyer sovranitetin çojnë vetëm në shkatërrimin e tij. Duke qenë se nuk ka shtet pa 
sovranitet, atëherë ka vetëm anarki.17  

12 Omari, Luan.  Ndarja e Pushteteve dhe pavarësia e institucioneve kushtetuese, Bot. Elena Gjika, 
2011, f.10-15, f.49-54. 
13 Francis Hamon, Michel Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2009, bot. 31, f.89. 
14 Pë një trajtim më të zgjeruar , në këndvështrimin teorik dhe historik shih: Omari, Luan.  Shteti i së 
drejtës, Sht.bot. ‘Elena Gjika’, Tiranë, 2004, 61-77;  Omari, Luan.  Ndarja e Pushteteve dhe pavarësia 
e institucioneve kushtetuese, Bot. Elena Gjika, 2011, f.10-15, f.49-54. 
15 M.J.C. Vile, Constitutionalism and Separation of Powers, Bot i dytë, Liberty Fund, 1998 
16 Francis Hamon, Michel Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2009, bot. 31, f.87-90. 
17 Omari, Luan.  Ndarja e Pushteteve dhe pavarësia e institucioneve kushtetuese, Bot. Elena Gjika, 
2011, f.10-15, f.49-54. 
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Sipas kritikës së Carre de Malberg, si mundet që pushtetet e specializuara dhe 

të pavarura dhe pa asnjë kontakt njëri me tjetrin, do të mund të ndalonin njëri-tjetrin 
dhe do të krijonin ekuilibrin? Një ekuilibër i tillë do të përfytyrohej me vështirësi, 
nëse funksionet që ata ushtrojnë do të ishin ekuivalentë. Por, ato nuk janë të tillë dhe 
do të ishte absurde të pretendosh se aktiviteti që ka të bëjë me të bërit e ligjeve do të 
ishte ekuivalent me atë që ka të bëjë me ekzekutimin e tyre. Në realitet, ekzekutimi 
është dukshëm i ndërvarur me legjislacionin. Por, nëse funksionet janë të 
hierarkizuara dhe organet të specializuara, atëherë është natyrshëm i kuptueshëm se ai 
që ushtron funksionin më të lartë është superior ndaj të tjerëve. Sipas formulës së 
Carre de Malberg, hierarkia e organeve ndjek hierarkinë e funksioneve dhe asnjëherë 
një pushtet i ndërvarur nuk mund të ndalojë një pushtet superior.18 

 
Ndarja e pushteteve, që përshkruan doktrina tradicionale i atribuohet 

përgjithësisht Monstesquieu-së, edhe pse disa autorë përpiqen t’i gjejnë rrënjët tek 
disa autorë të mëparshëm, Locke ose Bolingbroke.  

 
Sipas studimeve të referuara, teoria e ndarjes së pushteteve në shekullin 

XVIII-të nënkupton në një mënyrë unanime një parim krejtësisht negativ. Kur 
rekomandohet ndarja e pushteteve, nuk tregohet se në ç’mënyrë duhet të shpërndahen 
funksionet, por vetëm mënyra se si ato nuk duhet të jenë.19 Autorët e shekullit të 
XVIII-të nisen nga një dallim i funksioneve dhe, më pas, formulojnë parimin në terma 
analogë. 

 
Dallimi i funksionit legjislativ dhe ekzekutiv është i vjetër, megjithatë ai 

qëndron më herët se Monstesquieu, sepse ne e gjejmë atë të formuluar në terma të 
ngjashme tek Locke. Në të vërtetë, ai rrjedh nga një metaforë antropomorfike: ashtu si 
edhe tek njeriu dallojmë kokën dhe krahët ose vullnetin dhe veprimin, po ashtu edhe 
tek shteti ne dallojmë pushtetin legjislativ, që është vullneti dhe pushteti ekzekutiv, që 
përbën veprimin.20  

 
Është ky dallim, të cilin formulon pak a shumë Monstesquieu kur shkruan: 

“fuqia legjislative, fuqia ekzekutuese e gjërave varen nga e drejta e njerëzve dhe fuqia 
e gjërave varet nga e drejta civile. Për të parën, princi ose magjistrati bën ligje për 
një farë kohe ose përgjithmonë dhe korrigjon ose shfuqizon ato që janë bërë. Për të 
dytën, ai bën paqe ose luftë, dërgon ose pret ambasadorë, vendos sigurinë, 
parandalon pushtimet. Për të tretën, ai ndëshkon krimet ose gjykon mosmarrëveshjet 
ndërmjet individëve. Këtë të fundit, ne e quajmë fuqia e të gjykuarit dhe tjetrën fuqia 
ekzekutuese e Shtetit”.21 Edhe Rousseau e bën këtë dallim në këtë mënyrë: “Çdo 
veprim i lirë ka dy shkaqe që konkurojnë për ta prodhuar atë, njëra morale, për ta 
ditur është vullneti ai që përcakton aktin, tjetra fizike, për ta ditur fuqia që e 
ekzekuton atë. Kur unë eci drejt një objekti, më së pari duhet që unë të dëshiroj të 
shkoj atje; së dyti, që këmbët e mia të më nisin për aty. Qoftë kur një i paralizuar 
dëshiron të vrapojë; qoftë kur një njeri i shkathët nuk dëshiron të vrapojë, ata të dy të 
qëndrojnë në vend. Trupi politik ka të njëjtat arsye/motive, ne dallojmë aty si forcën, 

18 Carre de Malberg, Contribution a la Théorie générale de l’ Etat, Paris, Vëll. II, f.109-142. 
19 Francis Hamon, Michel Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2009, bot. 31, 87-90. 
20 Michel –Henry Fabre, Principes Republicains de Droit Constitutionnel, Bot. i katërt, L.G.D.J., 1984, 
f.82. 
21 Montesquieu, Mbi frymën e ligjeve, Luarasi, Tiranë 2000, Libri XI, kap. 6. 
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ashtu edhe vullnetin, kjo e fundit me emrin e fuqisë legjislative, tjetra merr emrin e 
fuqisë ekzekutive. Asgjë nuk bëhet ose nuk duhet të bëhet pa konkurimin e tyre”.22 

 
Këndvështrimi negativ i idesë së paraqitur më lart është i thjeshtë: nuk i duhen 

dhënë të gjitha pushtetet një individi/organi të vetëm ose një grupi të vetëm 
individësh. Është ky parimi që vë në dukje Monstesquieu-ja: “Në rastin kur tek i njëjti 
person ose tek e njëjta trupë e magjistraturës, fuqia legjislative është e bashkuar me 
fuqinë ekzekutuese, nuk ka aspak liri, sepse kemi frikë se mos i njëjti monark ose i 
njëjti senat bën ligje tiranike për t’i ekzekutuar ato në mënyrë tiranike”. Këtë ide e 
gjejmë edhe më parë te Locke: “Do të provokonim një tentativë shumë të fortë për 
brishtësinë e njeriut, si subjekt i ambicjes, në rast se do t’u besonim atyre që kanë 
pushtetin e të bërit ligje, pushtetin e ekzekutimit të tyre”. Edhe Rousseau, i cili 
shpeshherë konsiderohet sot si një kundërshtar i Monstesquieu dhe ndarjes së 
pushteteve, deklaron një formulë të ngjashme: “nuk është mirë që ai që bën ligjet, 
edhe t’i ekzekutojë ato, ….?” 

 
 “Ndarje e pushteteve” në kuptimin e gjerë përdoret me qëllime teorike në 

klasifikimin e zakonshëm të regjimeve politike, kur përcaktojmë regjimin presidencial 
si një regjim i ndarjes së ngurtë të pushteteve. Në këtë regjim ndarja konsiderohet si e 
ngurtë, edhe pse autoritetet nuk janë të specializuara, por sepse ato janë reciprokisht të 
pavarura. Ndërsa në regjimin parlamentar konsiderohet “ndarje elastike e 
pushteteve”, edhe pse autoritetet nuk janë të pavarura, mbasi ato janë pak a shumë të 
specializuara.23 Po ashtu, mund të flitet gjithashtu për ndarje të pushteteve në shtetet 
moderne, ku disa kompetenca që ushtroheshin deri atëherë nga pushteti ekzekutiv i 
janë besuar me ligj autoriteteve që vazhdojnë të mbeten administrative, por që 
organikisht janë të pavarura nga qeveria. Në këtë rast bëhet fjalë për një ndarje të 
shumë pushteteve ekzekutive.  

 
 Doktrina moderne e shikon ndarjen e pushteteve si një sistem në të cilin 

organet e specializuara dhe të pavarura ekuilibrojnë njëri-tjetrin. Kjo doktrinë vë 
përballë njëri-tjetrit sistemet, tek të cilat parimi zbatohet në mënyrë të ngurtë dhe 
sistemet që pranojnë disa modifikime, zbutje ose disa përjashtime.  

 
Kushtetutat e fundshekullit të XVIII-të dhe të fillimit të shekullit XIX-të mund 

të klasifikohen sipas asaj që ato realizojnë një specializim ose një balancë të 
pushteteve. Në kategorinë e parë, përfshihet Kushtetuta franceze e vitit 1793, ndërsa 
në të dytën Kushtetuta amerikane e vitit 1787, Kushtetuta franceze e vitit1791, kartat, 
Kushtetuta belge e vitit 1830 dhe shumë të tjera. Kushtetuta franceze e Republikës së 
III-të, që arriti të realizonte një ekuilibër, por vetëm midis dhomave, i takon një tipi të 
ndërmjetëm.24 Megjithatë, ky klasifikim nuk përdoret për regjimet moderne, pikërisht, 
sepse këto të fundit, kur duan të realizojnë një ekuilibër, nuk pretendojnë më ta bëjnë 
këtë nëpërmjet ndarjes së pushtetit legjislativ, por nëpërmjet teknikave reciproke të 
veprimit, të cilat klasifikimi i shekullit të XVIII-të nuk i merrte parasysh.25  
 

22 Kontrata Sociale, Libri III, kap. 1. 
23 Francis Hamon, Michel Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2009, bot. 31, f.97. 
24 Po aty, f.98. 
25 Po aty, f.99. 
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2.2  Kushtetuta dhe ndarja e pushtetueteve 
 

Kushtetuta e RSH e ka përfshirë parimin e ndarjes dhe balancimit të 
pushteteve në Pjesën e parë, ku përcaktohen parimet themelore. Sipas nenit 7, 
“Sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen dhe balancimin 
ndërmjet pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor.”. Ky parim, fillimisht, është 
vendosur në ligjin për dispozitat kryesore kushtetuese të vitit 1991,26 dhe ka qenë i 
parashikuar në të gjitha projektkushtetutat, që i kanë paraprirë tekstit të Kushtetutës të 
miratuar në nëntor të vitit 1998. Por te parimet themelore, Kushtetuta ka vendosur në 
nenin 13 krijimin e qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, e cila ngrihet në 
bazë të parimit të decentralizimit të pushtetit dhe ushtrohet sipas parimit të 
autonomisë vendore.  

 
GJK e ka vlerësuar parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve si një prej 

elementëve më të qenësishëm të parimit të shtetit të së drejtës, për të cilin bëhet fjalë 
që në preambulën e Kushtetutës. Ky parim, sipas GJK, synon kryesisht të mënjanojë 
rrezikun e përqendrimit të pushtetit në duart e një organi apo të personave të caktuar, 
gjë që praktikisht mbart me vete rrezikun e shpërdorimit të tij. Për këtë qëllim, 
pavarësisht se pushteti shtetëror në tërësi është një dhe i pandarë, brenda tij ka një sërë 
ndërthurjesh dhe raportesh të ndërsjella që Kushtetuta krijon ndërmjet segmenteve të 
caktuara të tij.27 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka sqaruar/interpretuar në shumë raste nenin 7 të 

Kushtetutës. Ajo që bie në sy, përgjithësisht, është theksi që jurisprudenca i ka dhënë 
idesë së ‘balancës’ dhe kontrollit të ndërsjelltë ndërmjet pushteteve. 

 
Lidhur me konceptin e “ndarjes”, GJK është shprehur se ligjvënësi, ekzekutivi 

dhe gjyqësori janë të ndarë, efektivisht të pavarur dhe duhet të ketë një balancë midis 
tyre. Çdo institucion i një pushteti gëzon kompetencën sipas këtij qëllimi. Përmbajtja 
konkrete e kësaj kompetence varet nga fakti se cilit pushtet i përket ky institucion, nga 
vendi i tij midis institucioneve të tjera, nga raportet e fuqive të tij me ato të 
institucioneve të pushtetit shtetëror. Në përputhje me detyrat që u ka ngarkuar 
Kushtetuta, secili prej tyre është i pajisur me pushtet të mjaftueshëm, gjë që u jep 
atyre mundësinë të marrin vendime në mënyrë të lirë e të pavarur. Asnjë organ apo 
institucion tjetër, në përbërje ose jo të një prej tri pushteteve, nuk mund të ndërhyjë në 
trajtimin dhe zgjidhjen e çështjeve, që sipas rastit, do të përbënin objektin qendror të 
veprimtarisë së organeve apo institucioneve të tjera kushtetuese.28 Në thelbin e vet, 
ndarja e pushteteve nuk është gjë tjetër veçse ndarje kompetencash. Kompetenca është 
tagra që i jepet juridikisht një organi ose një pushteti për të vendosur mbi çështje të 
caktuara.29 

 

26 Ligji nr.7491, datë 29.04.1991, në nenin 3, paragrafin e parë, ka qenë e parashikuar: “Parimi 
themelor i organizimit shtetëror është ndarja e pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe atij gjyqësor”. Nuk 
jemi të sigurtë nëse mospërmendja e “balancës” ka qenë e qëllimshme. Në kontekstin historik kur u 
miratua ky ligj kushtetues, më e rëndësishme ishte të theksohej ndarja e pushteteve si shkëputje nga 
parimi i unitetit të pushtetit, i sanksionuar nga Kushtetuta e mëparshme e regjimit komunist. 
27 Shih vendimin nr.19/2007 të GJK. 
28 Shih vendimin nr.19/2007 të GJK. 
29 Shih vendimin nr.29/2006 të GJK. 
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“Balanca ndërmjet pushteteve” është sqaruar disi në mënyrë më të zgjeruar. 
Sipas GJK, ky parim mund të kuptohet saktësisht në qoftë se formulimi kushtetues 
studjohet në plotësinë dhe tërësinë e tij, nga ku evidentohet qartë, jo vetëm ndarja e 
tre pushteteve, por dhe balancimi i tyre. Nëse Kushtetuta do të kishte pasur parasysh 
sanksionimin vetëm të ndarjes së tre pushteteve, togëfjalëshi “dhe balancimin 
ndërmjet pushteteve” nuk do të ishte i nevojshëm, madje do të dukej fare pa kuptim. 
Megjithëse këto pushtete janë të ndarë në aspektin e autonomisë funksionale dhe në 
pavarësinë e ushtrimit të detyrave, të ngarkuara nga Kushtetuta, ato balancojnë njëri - 
tjetrin nëpërmjet bashkëveprimit për ushtrimin e detyrave, duke respektuar, nxitur, 
mbështetur dhe kontrolluar njëri-tjetrin.  

 
Parimi i ndarjes së pushteve nuk duhet kuptuar që çdo pushtet është i mbyllur 

dhe i pakontrolluar nga askush. Ndarja e pushteteve midis tri degëve të qeverisjes 
garantohet vetëm nëpërmjet sistemit të kontrolleve dhe ekuilibreve. Në këtë mënyrë, 
sipas Kushtetutës, aq sa flitet për ndarje, bëhet fjalë edhe për ekuilibër të pushteteve. 
Vendosja e një koncepti të tillë kushtetues siguron parandalimin që çdo degë e 
qeverisjes të ushtrojë një pushtet të pakufizuar. Kontrollet dhe ekuilibret që njeh 
Kushtetuta, i japin secilës degë, pushtete që kompensojnë apo zbusin ato të degëve të 
tjera. Ekzistojnë mjete apo mekanizma që balancojnë pushtetet, sepse në analizë të 
fundit, asnjë pushtet në vete nuk është në gjendje të përmbushë misionin, nëse 
veprimtaria e tij nuk harmonizohet me veprimtarinë e pushteteve të tjerë dhe nëse nuk 
sigurohet një ekuilibër, bashkërendim dhe kontroll reciprok, duke mos ndërhyrë në 
atë masë sa të dëmtojnë misionet e tyre kushtetuese.30 

 
Në një rast tjetër është thënë se parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve, 

duke mos qenë qëllim në vetvete, ndihmon që pushteti të shpërndahet në disa mbajtës 
me funksione e detyra të ndryshme për të siguruar reciprokisht një drejtësi më të 
madhe në ushtrimin e tij. Nga ana tjetër, ky parim ndihmon gjithashtu edhe në 
bashkëveprimin e mbajtësve të pushteteve, duke siguruar shkallë garancie dhe siguri 
më të lartë në marrjen e vendimeve të drejta dhe të peshuara. Prandaj, parimi i ndarjes 
e balancimit të pushteteve, pavarësisht nga alternimi i forcave politike në pushtet, 
duhet të mbetet mbizotërues.31 

 
Ka dhe interpretime jo shumë të qarta që mund të lenë shteg për keqkuptime. 

Kështu, në një rast tjetër GJK është shprehur se “... [parimi i ndarjes dhe balancimit të 
pushteteve] ndihmon që pushteti të shpërndahet në disa mbajtës me funksione e detyra 
të ndryshme, të mirëpërcaktuara nga Kushtetuta, si dhe mundëson bashkëveprimin 
midis tyre me qëllim unitetin në veprimin shtetëror. ...”.32 
 

 

2.3 Metodat jurisprudenciale lidhur me parimin e ndarjes dhe balancimit 
të pushteteve 

 
Studimi dhe analiza sistematike e jurisprudencës lidhur me parimin e ndarjes 

dhe balancimit të pushteteve kërkon paraprakisht që të sqarohen dy aspekte kryesore. 

30 Shih vendimin nr.11/2004 të GJK. 
31 Shih vendimin nr.14/2006 të GJK. 
32 Shih vendimin nr.24/2006 të GJK. 
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Fillimisht, duhet të përcaktohen fusha e zbatimit të parimit të ndarjes së pushteteve, 
organet dhe funksionet kushtetuese (ndarja organike dhe funksionale). Në një mënyrë 
klasike, ky parim i referohet një triologjie të pushteteve, që do të përfshinte 
ekzekutivin (qeverinë), ligjvënësin (Kuvendin) dhe gjyqësorin (gjykatat e të gjitha 
niveleve). Por, siç dihet, Kushtetuta përcakton/krijon edhe institucione të tjera 
kushtetuese, të cilat jo detyrimisht përfshihen në njërin nga tri pushtetet klasike. Në 
këtë drejtim hasim disa vështirësi. 

 
Procesi i identifikimit të saktë të kufizimeve kushtetuese mbi pushtetet është 

shumëplanësh dhe i ndërlikuar, edhe kur bëhet fjalë për kompetenca themelore të 
pushteteve. Detyra për kategorizimin ose cilësimin e funksioneve të qeverisjes si 
“legjislative”, “ekzekutive” dhe “gjyqësore” dhe ndarjen e këtyre funksioneve në 
degët përkatëse të pushtetit nuk ka rezultuar kaq e lehtë. Kjo shfaqet, për shembull, në 
fusha si: legjislacioni i deleguar, (nga ekzekutivi), juridiksionet administrative (ku 
disa funksione gjyqësore ushtrohen nga entitete që nuk janë tipikisht gjykata), etj. 
Prandaj, përdoret edhe termi “quasi” si “quasi-gjyqësor” ose “quasi-legjislativ”. Të 
tjera ndërlikime shtohen kur konsiderohet fakti, nëse kjo ndarje në tre degë mund të 
pranojë evolucionin dhe zhvillimin e funksioneve qeverisëse si njohja e një dege 
administrative qeverisëse. Gjithashtu pyetje e rëndësishme, është nëse është e mundur 
të jepen përkufizime reciprokisht përjashtuese për funksionet qeverisëse, edhe nëse 
bëhet fjalë për funksione themelore.  

 
Më pas, për të vlerësuar jurisprudencën përkatëse, duhet të kemi parasysh 

metodat/qasjet kryesore të interpretimit kushtetues dhe karakteristikat dalluese të tyre. 
Për këtë aspekt do të mbështetemi te studimet autoritare të huaja për arsye se studimet 
brenda vendit janë në fillimet e veta dhe nuk janë zhvilluar në këtë drejtim.33 Dy janë 
metodat kryesore që referohen nga këto studime: metoda/qasja formaliste dhe ajo 
funksionaliste.34 

 
Formalizmi favorizon rregullat. Funksionalizmi fokusohet kryesisht te 

qëllimet kushtetuese. Formalizmi mbështetet më shumë te teksti i kushtetutës dhe 
kuptimi orgjinal. Funksionalizmi thekson standardet. 

 
Rregulli kryesor i pozicionit formalist është që natyra e secilës degë të 

pushtetit mund të përcaktohet me qartësi dhe përjashtim reciprok, me qëllim 
vendosjen e një vije kufizuese midis tre degëve që mund të ruhet në mënyrë rigoroze. 
Kjo qasje mbështetet kryesisht në interpretimin literal dhe tekstualist. Formalistët 
theksojnë procedurat e detajuara/rregullimet specifike kushtetuese në raport me 
parimet e përgjithshme. Kjo sigurisht përforcon ndarjen e organeve dhe të 
funksioneve, si dhe ruajtjen e pavarësisë institucionale të degëve. Versione më të 
moderuara të formalizmit e njohin vështirësinë e një përkufizimi që arrin përjashtim 
reciprok të plotë. Megjithatë, merret e mirëqenë ekzistenca e një thelbi të kuptimit, i 
cili mund të përcaktohet konceptualisht – edhe pse historia, tradita dhe përdorimi kanë 

33 Peter A Gerangelos, The Separation of Powers and Legislative Interference in Judicial Process, Hart 
Publishing, 2009; John F. Manning, Separation of Powers as Ordinary Interpretation, 
http://www.harvardlawreview.org/wp-content/uploads/pdfs/vol124_manning.pdf; Erwin Chemerinsky, 
Formalism and Functionalism in Federalism Analysis, 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1637&context=faculty_scholarship; 
34 Në SHBA debati midis formalizmit dhe funksionalizmit ka marrë vëmendje të veçantë gjyqësore dhe 
akademike. 
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një rol – dhe, kështu, çdo funksion i përcaktuar konsiderohet si i ndarë hermetikisht 
nga funksionet e tjera. Çdo akt i një dege që uzurpon funksionet e një dege tjetër 
deklarohet jo kushtetues. Megjithatë, në rastet kur kemi të bëjmë me shkelje të vogla 
apo të justifikueshme për shkaqe të interesit publik, si për shembull efikasiteti i 
veprimtarisë së qeverisë apo politikat e mira publike, kjo çështje zgjidhet me 
mirëbesim.  

 
Funksionalistët e shikojnë detyrën e tyre primare për të siguruar që ligjvënësi 

ka respektuar një qëllim thelbësor të gjerë përsa i përket vendosjes dhe ruajtjes të një 
balance të fortë ose një tensioni midis degëve. Në dritën e këtij këndvështrimi, 
funksionalistët në kushtetutë shikojnë theksin te balanca dhe jo te ndarja e pushteteve. 
Në këtë kuptim, kjo qasje priret nga interpretimi teleologjik, sipas të cilit shqetësimi 
kryesor është nëse një problem i skemës qeverisëse prish balancën ndërmjet degëve të 
koordinuara. Kjo metodë mbështet dhe idenë e “kushtetutës së gjallë”, sipas të cilës 
kushtetuta duhet lexuar më shumë si një deklarim i gjerë i parimeve se sa si një kod i 
detajuar. 

 
Ka dhe një këndvështrim që mbështet idenë se, në mungesë të një baze të qartë 

të ndarjes së pushteteve, interpretuesit duhet të marrin seriozisht kompromiset e 
reflektuara në tekstin e miratuar, duke përfshirë nivelet e ndryshme të përgjithësimit, 
nëpërmjet të cilave teksti shpreh dispozitat e tij strukturore. Kur Kushtetuta adopton 
një rregull specifik se si duhet të zbatohet nga një pushtet i caktuar, interpretuesit 
duhet ta lexojnë atë dispozitë si krijuesen e një kufiri që ndalon ligjvënësin të bëjë 
rregullime të kundërta. Në një rast të tillë, ku kompromisi reflekton vendime të 
përpikta rreth asaj se çfarë duhet të bëjë institucioni për të ushtruar një pushtet dhe 
procedurën përkatëse, roli i interpretuesit është ruajtja e kësaj balance të arritur. Ky 
këndvështrim vë në diskutim qasjen funksionaliste. 

 
Vështirësive që lidhen me përzgjedhjen e metodave interpretuese u shtohet 

dhe fakti se nuk kemi një zbatim në mënyrë uniforme të ndarjes së pushteteve. Siç ka 
treguar dhe studimi i MJC Vile, zbatimi i doktrinës ndryshon në juridiksione të 
ndryshme dhe nuk mund të gjendet një zbatim i doktrinës në formën e saj më të 
pastër.35  
  

35 M.J.C. Vile, Constitutionalism and Separation of Powers, Bot i dytë, Liberty Fund, 1998 
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3. Karakteristika të përgjithshme të funksionit legjislativ 

 

3.1 Hyrje 
 

Funksioni legjislativ konsiston në bërjen e ligjeve, por përmbajtja e këtij 
funksioni varet nga koncepti që krijohet mbi ligjin. Nga kjo pikëpamje duhen 
krahasuar dy përkufizimet ose konceptimet mbi ligjin.  

  
Fillimisht, ai mund të jetë objekt i një përcaktimi material: me ligj kuptohet 

çdo normë, përmbajtja e së cilës ka disa veçanti, për shembull të qenit i përgjithshëm 
(domethënë që nuk parashikon qëndrimet ose sjelljet e individëve të dhënë me emra, 
por të një kategorie të veçantë individësh dhe nuk rregullon një ose disa çështje të 
caktuara).36 

 
Por, ligji mund të jetë objekt edhe i një përkufizimi formal. Nga kjo 

pikëpamje, me ligj kuptohet çdo normë që hartohet në një formë të caktuar, 
shqyrtohet sipas një procedure të veçantë dhe miratohet nga një organ i caktuar, për 
shembull nga parlamenti.37 

 
Termi “ligj”, në këndvështrimin filozofik mund të trajtohet edhe sipas dy 

kuptimeve të tjera. Atij i jepet kuptimi i ligjit pozitiv (legjislacioni apo aktet e 
miratuara nga trupat shtetërorë) ose ligjit natyral (Recht, Droit). Për qëllimin e këtij 
punimi, ligji do të studiohet sipas kuptimit të parë. Përveç kësaj, termi ligj do të 
përdoret në kuptimin e ngushtë, për aktet e trupave legjislativë (organeve ligjvënëse). 

 
 Procesi ligjbërës në formën e një aktiviteti shtetëror synon në krijimin (ose 
rishikimin) e normave ligjore. 
 
 Ligjbërja është një proces i gjatë, në përfundim të të cilit një ide, në formën e 
një politike ligjore, transformohet në një ligj. Në një kuptim të gjerë, ligji, si burim i 
së drejtës, ka forma të ndryshme - akte të trupave legjislativë (ligj), akte të ekzekutivit 
(ato kanë emërtime të ndryshme si urdhra, vendime, udhëzime ose të tjera). Procesi i 
formimit të çdo burimi të së drejtës ka veçantitë e veta (karakteristika të dallueshme). 
Për shembull, krijimi i normave zakonore dallohet nga ligjbërja e akteve legjislative. 
Një normë zakonore krijohet nga përdorimi, përsëritja e rregullit për një kohë të gjatë. 
Shteti nuk luan rolin drejtues në këtë proces përveçse ai njeh normën e krijuar.38 Në 
dallim nga procesi spontan i formimit të normave zakonore, procesi i prodhimit të 
akteve në organet legjislative është më i organizuar. 
 

Kushtetutat i atribuojnë parlamentit të drejtën e bërjes së ligjeve dhe qeverisë 
atë të ekzekutimit të tyre. Në të drejtën pozitive shqiptare, koncepti mbi ligjin është 
formal: të gjitha aktet e miratuara nga parlamenti sipas procedurës legjislative janë 
ligje, qofshin ose jo të përgjithshëm, cilatdo qofshin fushat me të cilat ato kanë të 
bëjnë. 

 

36 Michel de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 2001, f.140. 
37 Luan Omari, Parime dhe institucione të së drejtës publike, 1999, f.296-297. 
38 Po aty, f.311-312 
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Në literaturën juridike problemi i ligjbërjes (funksionit) nuk është bërë objekt 
studimi në mënyrë të gjerë. Këtu, mund të dallojmë dy libra të publikuar në SHBA.39 
Libri më i rëndësishëm për këtë objekt është i shkruar nga profesori M. Zander “Law-
making proces”,40 i cili i kushtohet analizës së procesit ligjbërës në Britaninë e 
Madhe. Procesi i bërjes së ligjeve analizohet në punimin e profesorit Bennion- ish 
hartues legjislativ.41 

 
 Në këtë punim do të analizohet ndikimi i parimeve kushtetuese në procesin 
ligjbërës dhe në rolin e trupave kushtetues në këtë proces. 
 
 Procesi legjislativ është trajtuar në publikime të parlamenteve nacionale42. Në 
këtë punim bëhet dhe analiza krahasuese e procesit legjislativ dhe fazave të tij. 
 
 Kontrolli kushtetues i organeve ligjvënëse, në sistemin e sotëm juridik, përbën 
një element të rëndësishëm dhe një nga momentet më të diskutueshëm në literaturë. 
Në këtë punim gjykatat kushtetuese shqyrtohen si trupa të cilat përfshihen në procesin 
legjislativ, si një balancë e trupit legjislativ, duke u konsideruar “legjislatorë 
negativë”. 
 
 

3.2 Procesi ligjbërës 
  

Procesi ligjbërës konsiston në një sërë fazash. Si rregull, një akt përgatitet, 
shqyrtohet, miratohet dhe publikohet. Faza e parë përfshin përgatitjen e versionit të 
parë të projektit, në të cilin një ide e ligjit realizohet. Zakonisht një organ shtetëror 
përgatit projektligjin. Por, mund të ketë raste kur individë, grupe individësh ose 
shoqata mund ta bëjnë këtë detyrë. Një organ qeveritar mund të marrë vendime 
zyrtare lidhur me përgatitjen e një projekti, duke ia dhënë këtë detyrë strukturave të 
brendshme (departamente, komisione), të shkruajnë një projekt, të bëjnë analiza të 
interesit publik, nevojës së ligjit, rregullimeve ligjore ekzistuese si dhe përputhjen me 
kushtetutën. Projekti diskutohet nga ekspertë, shoqata e grupe interesi. Grupi i punës 
analizon rezultatet e diskutimit dhe mund të ndryshojë tekstin. Faza e dytë konsiston 
në shqyrtimin e projektit në trupin qeveritar. Procesi i shqyrtimit ka ndryshime në 
trupat qeveritarë. Në trupat ekzekutivë procesi, përgjithësisht, nuk është i rregulluar 
në mënyrë strikte, ndërsa në organet kushtetuese legjislative procesi është i rregulluar 
pjesërisht nga Kushtetutat, pjesërisht nga legjislativi vetë. Aktet mund të miratohen 
nga trupa kolegjialë (një trup legjislativ, qeveria) ose nga organe monokratike - 
kryetari i shtetit ose një ministër. Faza e fundit e procesit ligjbërës - publikimi i ligjit 
në një botim zyrtar, informacion për të në masmedia - radio, televizion apo gazetë. Në 
shumë shtete, hyrjen në fuqi të aktit e lidhin me publikimin e tij në në një botim 
zyrtar. 

 
 Procesi ligjbërës është një proces kompleks. Shteti luan rolin drejtues në të. Ai 
i jep normave vlerën e ligjit dhe i zbaton ato nëpërmjet forcës së organeve të tij. Një 
akt i miratuar konsiderohet si një akt i shtetit. Një shtet mund të rregullojë procesin 

39 J. Hetzel, Legislative Law and process, Cases and materials, 1980. 
40 Zander.M., The law-making process, 1989. 
41 Bennion F., Statute Law, 1980 
42 Olson D., The legislative Process, N.Y. 1980 
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ligjbërës, të planifikojë dhe, në këtë mënyrë, të influencojë në zhvillimin e së drejtës. 
Porse aktivitieti i tij duhet të jetë ligjor dhe jo arbitrar. Procesi ligjbërës, si një 
eksperiment në miratimin e ligjeve, nuk kënaq shoqërinë. Në procesin ligjbërës 
interesi i shtetit dhe ai i shoqërisë duhet të përputhen (takohen). Shoqëria kërkon një 
sistem ligjor të stabilizuar, që reflekton kërkesat për ndryshim dhe interesat e 
shoqërisë. Për të përmbushur këtë detyrë procesi ligjbërës duhet të bazohet në 
demokraci dhe në shkencë me qëllim që të reflektojë dhe të përcaktojë zhvillimin e 
shoqërisë. Edhe shoqëria është e interesuar në influencën e shtetit në procesin 
ligjbërës dhe në kontrollin e tij. Gabimet e shtetit në procesin ligjbërës kanë efekte 
negative në zhvillimin e shoqërisë; ndërsa drejtimi korrekt i procesit ligjbërës ka 
efekte pozitive në zhvillimin e shtetit. Kjo është shumë e rëndësishme në periudhën e 
krizave sociale. Deri në një farë mase indikatori minimal i efektivitetit të ligjit është 
zbatimi i tij. Ligjbërja vendos modelin e sjelljes; norma ligjore, duke ndryshuar 
shoqërinë shpesh e mbush atë me një përmbajtje të re. Zbatimi i ligjit tregon nëse një 
normë i korrespondon asaj që pret shoqëria nga norma ligjore43.  
 
 Një pjesë e konsiderueshme e procesit ligjbërës është proces politik dhe në 
parim nuk mund të rregullohet nga ligji. Është e rëndësishme që ky proces të 
respektojë parimet kushtetuese të shtetit modern. Këto parime janë të detyrueshme për 
shtetin dhe sigurojnë të drejtat e shoqërisë, të grupeve dhe individëve. Kushtetutat 
moderne njohin dhe përcaktojnë shtetin si shtet social, shtet ligjor dhe demokratik, 
bazuar në parimet e ndarjes së pushtetit. Në fakt këto parime përcaktojnë vendin e 
trupave legjislativë në procesin ligjbërës dhe karakterin e procesit ligjbërës. 
 

a. Ligjet si burimi kryesor i sistemit ligjor kombëtar 
 
 Në kohët e sotme, ligjet (akte të trupave legjislativë,) konsiderohen si burimi 
kryesor i thuajse të gjitha sistemeve ligjore. Ligjet përbëjnë bazën e sistemit ligjor 
modern, ndaj përgatitja e këtyre akteve është e rëndësishme për shtetin, shoqërinë, për 
grupet politike dhe sociale. Në aktet e trupave legjislativë vullneti i popullit 
transferohet në vullnetin e shtetit. Ato janë rezultati i një lloj kompromisi të interesave 
të ndryshme politike dhe sociale. Për të arritur këtë kompromis vendoset një 
procedurë legjislative e veçantë.  
 

b. Organet kushtetuese legjislative - përkufizim i përgjithshëm 
 

Organet kushtetuese legjislative janë bërë një pjesë integrale e qeverisjes 
kushtetuese. Kushtetuta mund t’ia atribuojë disa organeve ushtrimin e funksionit 
legjislativ ose pushtetin legjislativ. Rasti më i zakonshëm është padyshim ai kur 
kushtetuta krijon një organ të vetëm. Por jo rrallë ndodh që pushteti legjislativ t’i 
besohet një seri organesh, të cilat konkurrojnë në prodhimin e ligjeve. Në këtë rast, 
ato quhen kolektivisht organe ligjvënëse të përbëra (komplekse) dhe individualisht 
organ ligjvënës i pjesshëm44. Kështu, organ ligjvënës i pjesshëm është një person ose 
një grup personash, pëlqimi i të cilëve është i nevojshëm për shpalljen e një ligji. Në 
këtë kontekst, ekspertët të cilët japin ndihmesën e tyre me kompetencë vetëm teknike 
nuk konsiderohen si organ ligjvënës i pjesshëm. Dallohen disa tipa organesh 
legjislative të pjesshme. 

43 Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty, Chicago, 1978, f.148-153. 
44 G.Bordeau, F.Hamon, M.Troper, Droit Constitutionnel, Manuel, L.G.D.J. Paris 2001, f.117. 
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a) Legjislativi 
 

Organi kushtetues legjislativ është organ legjislativ i pjesshëm në dy raste: kur 
parlamenti përbëhet nga dy (ose më shumë asamble); ose, kur edhe organe të tjera, si 
për shembull pushteti ekzekutiv, vendosin për bërjen e një ligji. 

 
Rasti i parë është ai me dy dhoma (bicamerisme). Të paktën njëra nga 

asambletë ose dhomat zgjidhet me votim të drejtpërdrejtë. Dhoma tjetër, që zakonisht 
quhet dhoma e lartë, mund të jetë e disa llojeve. 

 
Në një monarki kushtetuese kemi të bëjmë me dhomën aristokrate, anëtarët e 

së cilës e kanë të trashëguar këtë vend ose janë të emëruar nga mbreti. Të tilla janë në 
Angli Dhoma e Lordëve ose në Francë Dhoma e Perëve të Restaurimit. Por, kemi 
edhe raste kur dhoma përfaqëson shtetet anëtare, siç është rasti i shteteve federale. 

 
Dhomat e dyta janë organe të pjesshme vetëm nëse ato realisht mund ta 

kundërshtojnë (pengojnë) krijimin e ligjit. Mirëpo jo gjithmonë ndodh kështu. 
Dhomat e larta aristokrate sot e kanë humbur pushtetin e tyre. Në këto raste mund të 
themi se kemi të bëjmë me një bikameralizëm jo të plotë dhe jo të barabartë. 

 
Megjithatë, mungesa e pushtetit legjislativ nuk tregon domosdoshmërisht 

mungesën e çdo roli politik. Nga njëra anë, këto dhoma ndonjëherë mund të mos e 
kundërshtojnë, por ama mund ta vonojnë miratimin përfundimtar të një ligji, gjë e cila 
mund t’ia kthejë mendjen ligjvënësit kryesor për t’i dhënë ligjit një përmbajtje tepër 
radikale për të mos e vonuar hyrjen në fuqi të tij. Nga ana tjetër, një dhomë e dytë, 
edhe pse jo e fuqishme, mund të kontribuojë nëpërmjet debateve për të përmirësuar 
përmbajtjen e ligjit. Pikërisht te ky përmirësim mund të gjendet sot justifikimi më i 
mirë lidhur me ekzistencën e një dhome të lartë, e cila quhet dhoma e refleksioneve45. 

 
Organet kushtetuese legjislative janë trupa përfaqësues sepse ato shprehin 

vullnetin e popullit si subjekt i sovranitetit. Si rregull, ato zgjidhen, por mund të ketë 
dhe forma të tjera të përfaqësimit. Për shembull, anëtarët e parlamentit mund të 
emërohen (Presidenti i Italisë mund të emërojë senatorë për jetë, qytetarë, të cilët i 
kanë dhënë një kontribut të madh kombit nëpërmjet meritave të tyre të veçanta). Në 
mënyrë alternative, ata mund të bëhen anëtarë të parlamentit ex officio (në Rusi 
kryetarët e trupave ekzekutive dhe legjislativë të anëtarëve të Federatës Ruse janë ex 
officio anëtarë të Këshillit Federal); ose nëpërmjet trashëgimisë për disa anëtarë të 
Dhomës së Lordëve në Parlamentin britanik. 

 
 Pushteti legjislativ mund të jetë i kufizuar (Parlamenti francez, Kongresi i 
SHBA-së) ose jo (Parlamenti Britanik). Në Britaninë e Madhe parimi i sovranitetit të 
parlamentit është i njohur si parimi kryesor i ligjit kushtetues. Sipas këtij parimi 
parlamenti ka pushtet legjislativ pa kufizim.  Organet kushtetuese legjislative 
përmbushin edhe funksione të tjera përveç atyre legjislative (për shembull, funksion 
kontrollues mbi pushtetin ekzekutiv). Ndërmjet funksioneve të tjera të pushtetit 
legjislativ, ky i fundit mund të jetë i fortë ose i dobët. Ai varet nga forma e qeverisjes 

45 Po aty, f.118. 
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dhe të paktën në marrëdhëniet ndërmjet legjislativit dhe pushtetit ekzekutiv bazohet 
në parimin e ndarjes së pushteteve. Disa autorë i ndajnë organet kushtetuese 
legjislative në aktivë, reaktivë, marginalë, minimalë, në varësi të rolit aktiv ose pasiv 
të trupit legjislativ46. 
 

b) Pushteti ekzekutiv  
 

Organi i ngarkuar me funksionin ekzekutiv mund të jetë në të njëjtën kohë 
edhe organ legjislativ i pjesshëm, nëse pëlqimi i tij është i domosdoshëm për 
formimin e një ligji. Kjo hipotezë mund të realizohet në dy mënyra. 

 
Rasti më i njohur është ai i të drejtës së vetos. Sipas një rregulli kushtetues i 

lejohet kryetarit të ekzekutivit të kundërshtojë miratimin e një ligji. Teknikisht, kjo 
fuqi e tij merr formën e mëposhtme: teksti i ligjit, i miratuar nga një ose disa asamble 
parlamentare, i transmetohet kryetarit të ekzekutivit, i cili duhet të japë pëlqimin e vet 
– thuhet edhe “të akordojë sanksionin e tij”. Ai mund ta refuzojë këtë miratim, në këtë 
rast thuhet se ka vënë veton. Kjo veto mund të jetë absolute, siç është rasti i 
kushtetutës angleze të shekullit të XVIII-të ose e Kartës së vitit 1814 në Francë. Por, 
mund të jetë edhe relative ose e pjesshme, kur mund të kalohet nga dhoma ose dhomat 
e një shumice cilësore, si në Shtetet e Bashkuara. Kushtetuta shqiptare i njeh Kryetarit 
të Shtetit të drejtën e vetos relative. Kuvendi mund ta rrëzojë veton e Presidentit për 
një ligj të caktuar me shumicën e të gjithë anëtarëve të tij.47 

 
Kur pushteti ekzekutiv nuk disponon të drejtën e vetos, por atë të iniciativës së 

ligjeve duhen dalluar dy raste. Kur bëhet fjalë për një të drejtë iniciative të përbashkët, 
domethënë nëse edhe persona të tjerë veç tij, si anëtarë parlamenti për shembull, kanë 
të njëjtën iniciativë, ligji atëherë mund të bëhet edhe pa pëlqimin e pushtetit 
ekzekutiv. Ekzekutivi nuk është pra organ legjislativ i pjesshëm. 

 
Ndodh krejt ndryshe kur disponohet monopoli i iniciativës. I tillë ishte rasti i 

Kartës së vitit 1814 në Francë: vetëm mbreti mund të depozitonte një projektligj. Jo 
vetëm që deputetët nuk mund ta bënin këtë, por ata nuk kishin as të drejtën e 
amendimit, domethënë të drejtën për të propozuar ndryshime mbi projektin e bërë nga 
mbreti. Në këtë rast, asnjë ligj nuk mund të hynte në fuqi pa vullnetin e mbretit. 
Mbreti dispononte monopolin e iniciativës, ndaj ishte organ legjislativ i pjesshëm. 

 
Organ legjislativ i pjesshëm, në këtë këndvështrim, mund të konsiderohet dhe 

qeveria sipas kornizës kushtetuese në Shqipëri. Deputeti ka të drejtën për të propozuar 
projektligje, siç e ka dhe qeveria, por nisma e këtij të parit kërkon marrjen e mendimit 
të Këshillit të Ministrave, kur kjo nismë bën të nevojshme rritjen e shpenzimeve të 
buxhetit të shtetit ose pakëson të ardhurat. 
  

c) Populli 
 

Qeverisja direkte– Qeverisja direkte supozon që populli të vetëqeveriset 
drejtpërdrejt. Ky është një zbatim i plotë i idesë demokratike, por kjo procedurë 
qeverisjeje sot s’është gjë tjetër veçse një kuriozitet historik. Ajo ekziston akoma në 

46 Hague, R., Harrop, M., Comparative Government and Politics, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
bot i tetë, 2010. 
47 Kushtetuta e RSH, 1998, nenet 84-85. 
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disa kantone të Zvicrës (Glaris, Untervalden, Appenzell), ku çdo vit qytetarët e këtyre 
mini-shteteve mblidhen ne Landsgemeinde për të votuar ligjet, për të caktuar 
funksionarët dhe për të emëruar deputetët për në asambletë federale.48 

 
Qeverisja gjysëm-direkte  
Ky lloj modeli qeverisës kombinon idenë e përfaqësive me demokracinë e 

pastër. Kombi ndërton institucione që e përfaqësojnë, pra ka asamble, mirëpo për 
çështje të rëndësishme, ai i rezervon vetes të drejtën e vendimmarrjes. Procedurat, 
nëpërmjet të cilave ai ushtron veton e tij, janë iniciativa dhe referendumi. 

 
1) Veto. – Lejon ndërhyrjen e popullit në hartimin e ligjeve. Ligji mund të hyjë 

në fuqi vetëm në qoftë se populli, pasi ka kaluar një farë afati, nuk ka kërkuar që ai t’i 
nënshtrohet vetos së tij. Kjo formë e pjesëmarrjes popullore nuk njihet nga kushtetuta 
shqiptare. 
 

2) Iniciativa. - Ajo i jep popullit mundësinë të marrë ato ligje që atij i duken të 
përshtatshme, edhe pse parlamenti mund ta kundërshtojë këtë. Nëpërmjet saj 
detyrohet parlamenti ta bëjë ligjin, sepse, nëse një numër i caktuar qytetarësh e 
kërkojnë, projektligji i caktuar do të shkojë në asamble, e cila duhet ta shqyrtojë dhe 
më pas ta votojë atë. Në qoftë se asambleja pranon, ligji bëhet pa pasur nevojën e 
referendumit. Nëse ajo e hedh poshtë ose e ndryshon, kushtetuta mund të vendosë që 
ky projekt t’i nënshtrohet votimit popullor. Një iniciativë e tillë popullore njihet dhe 
nga Kushtetuta shqiptare. 20 mijë zgjedhës kanë të drejtë t’i propozojë një ligj 
Kuvendit, i cili është i detyruar ta marrë në shqyrtim dhe të votojë. 49 Kuvendi ka të 
drejtë ta miratojë ose ta rrëzojë këtë propozim. Kushtetuta, madje, mund të shkojë 
edhe më tej dhe të parashikojë që një referendum duhet të organizohet detyrimisht kur 
një numër i caktuar qytetarësh e kërkon këtë. Ky tip referendumi quhet referendum i 
iniciativës popullore. Një lloj i tij, i njohur në Itali, është referendumi shfuqizues: 
sipas këtij sistemi, një numër i caktuar qytetarësh mund të kërkojë organizimin e një 
referendumi, këtë herë jo për të bërë një ligj të ri, por për të shfuqizuar një ligj 
ekzistues.  
 
 Këto forma të referendumit janë të parashikuara dhe nga Kushtetuta shqiptare 
e vitit 1998, e cila sjell një zgjerim të instrumenteve të pjesëmarrjes popullore në 
krahasim me skemat kushtetuese të mëparshme. 50 mijë shtetas me të drejtë vote kanë 
të drejtën e referendumit për shfuqizimin e një ligji, si dhe t’i kërkojnë Presidentit të 
Republikës zhvillimin e një referendumi për çështje të një rëndësie të veçantë. 
 

3) Pranimi. – Në Asambletë e vjetra të konfederatave gjermanike dhe helvetike, 
përfaqësuesit e shtetit të konfederuar vendosnin vetëm ad referendum, që do të thotë 
me të drejtën e konfirmimit të vendimit të tyre nga qeveria. Në ditët e sotme, kuptimi i 
këtij termi është zgjeruar: bëhen referendume sa herë që një akt i nënshtrohet pëlqimit 
të popullit. 
 
 Normalisht referendumi përdoret në fushën legjislative, duke ndërhyrë para 
ose pas votimit të një ligji. Përpara, kur asambleja konsultohet me popullin parimisht 
mbi ligjin, për ta vënë në zbatim pastaj kur ai të jetë pranuar. Ndërsa, kur referendumi 

48 Jacques Cadart, Institutions politiques et Droit Constitutionnel, Economica, 1990, Paris, f.197-201. 
49 Po aty, neni 81, pika 1. 
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bëhet pasi ligji është miratuar nga përfaqësuesit, ai bëhet më energjik, sepse vlera 
juridike e ligjit varet nga pëlqimi që jep populli.  
 
 Sigurisht që zbatimi i referendumit ka modalitete të ndryshme. Kushtetuta 
mund ta bëjë atë të detyrueshëm; kështu, për shembull në Zvicër një ndryshim në 
kushtetutë nuk mund të jetë përfundimtar pa marrë aprovimin e popullit. Por ajo mund 
ta bëjë atë fakultativ, në kuptimin që është asambleja që vendos nëse do të ketë apo jo 
konsultë popullore.  
 
 Referendumi, sipas Kushtetutës shqiptare, është fakultativ. Kuvendi, me 
propozimin e jo më pak se një të pestës së deputetëve ose me propozimin e Këshillit 
të Ministrave, mund të vendosë që një çështje ose një projektligj i një rëndësie të 
veçantë të shtrohet në referendum. Iniciativa mund të merret dhe nga 50 mijë 
zgjedhës, siç u përmend më sipër. Në rastin e rishikimit të Kushtetutës, amendamenti 
kushtetues i nënshtrohet referendumit kur kjo kërkohet nga një e pesta e të gjithë 
anëtarëve të Kuvendit si dhe kur vendoset nga dy të tretat e të gjithë anëtarëve të këtij 
të fundit.  
 

Zbatime të referendumit. Në Zvicër, asnjë dispozitë kushtetuese, federale ose 
kantoniale nuk mund të hyjë në fuqi në qoftë se ajo nuk është ratifikuar nga populli. 
Referendumi njihet gjithashtu edhe në Suedi e Norvegji, por ai është konsultativ. 
Megjithatë, kjo nuk përbën ndonjë pengesë që parlamenti të konsiderohet si i lidhur 
me vendimin e popullit. Në Danimarkë, që prej reformës së vitit 1953, një e treta e 
anëtarëve të parlamentit ka të drejtë të kërkojë që një ligj, tashmë i miratuar, mund të 
bëhet objekt i një referendumi. Ndërsa, në Austri referendumi është i detyrueshëm 
vetëm për ligjet kushtetuese; për ato të zakonshme, duhet të kërkohet nga parlamenti 
që ai të mund të zhvillohet. 

 
Megjithatë, në ditët tona duket se ka rënë ndjeshëm ai zell i madh që kishin 

institucionet për demokracinë menjëherë pas Luftës së Parë Botërore. Pa dyshim që 
ekzistojnë akoma tekste që parashikojnë votimin popullor, por numri i tyre është 
zvogëluar mjaft.  

 
 

ç) Gjyqtari kushtetues 
 

Trupat e kontrollit kushtetues (gjykatat e zakonshme apo ato të specializuara) 
konsiderohen “legjislatorë negativë”. Rritja e rolit të shqyrtimit kushtetues thekson 
superioritetin e Kushtetutës mbi aktet e trupave legjislativë dhe kufizimin e 
diskrecionit të këtyre të fundit.   

 
Kur ekziston një gjyqtar kushtetues, ai duhet konsideruar si një organ 

legjislativ i pjesshëm. Edhe pse ai nuk udhëhiqet nga konsiderata oportuniteti, si 
asambletë parlamentare, ai disponon, megjithatë, një pushtet interpretimi, i cili i lejon 
atij të kontribuojë në përcaktimin e përmbajtjes së rregullave legjislative dhe kjo në 
dy mënyra të ndryshme: 

 
Në radhë të parë, ai mund të interpretojë kushtetutën në mënyrë të tillë që ligji 

të shfaqet konform ose kundër, dhe ai është në gjendje të kundërshtojë zbatimin e tij. 
Ky pushtet interpretues vjen si rezultat i karakterit të paqartë e të dykuptimtë të shumë 
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dispozitave kushtetuese, pikërisht të hyrjeve ose deklarimeve të të drejtave. 
Megjithatë, shpesh ekzistojnë kontradikta ose konflikte mes të drejtave dhe lirive të 
garantuara nga deklaratat, aq sa ligji gjykohet konform kushtetutës vetëm kur ai ka 
siguruar ekuilibrin e duhur mes këtyre të drejtave.  

 
Për këto arsye, ndonjëherë kundërshtohet mendimi që i duhet drejtuar gjyqtarit 

kushtetues për të gjitha ligjet ose ai vetë të merret me to. Megjithatë, ky kundërshtim 
nuk është përcaktues. Në motivimet e vendimeve të tij, gjyqtari jep interpretime të 
përgjithshme të kushtetutës, nga ku mund të nxirren parashikime për qëndrimet e tij të 
ardhshme. Gjithashtu këto motivime shfaqen si direktiva të përgjithshme, të cilat si 
qeveria, teksa përgatit një projektligj, ashtu edhe asambleja parlamentare ndërsa 
debaton, duhet medoemos t’i marrin parasysh. Ndodh që gjyqtari kushtetues në 
motivimet e vendimit të tij shkon deri atje sa të diktojë në vija të trasha një 
legjislacion të ardhshëm, i cili vetëm do të konsiderohet konform kushtetutës. Në këtë 
rast, organet e tjera ligjvënëse janë të detyruara të vendosin sipas këtyre direktivave 
dhe gjyqtari kushtetues, edhe pse atij nuk i është drejtuar njeri, ka ndikuar në 
përmbajtjen e ligjit. 

 
Nga ana tjetër, gjykatat kushtetuese duhet të interpretojnë gjithashtu edhe ligje 

që i parashtrohen atyre. Ato mund të vendosin nëse ligjet janë konform kushtetutës. 
Në disa raste gjyqtari shkon deri në ndryshim ose plotësim të përmbajtjes së ligjit, 
domethënë ai tregon hapur se kontribuon në ushtrimin e pushtetit legjislativ. Kështu, 
Gjykata Kushtetuese e Afrikës së Jugut, në vazhdën e Gjykatës së Lartë të Kanadasë, 
vendosi në unanimitet të plotësojë një ligj, që i jepte disa të drejta bashkëshortëve, 
duke shtuar fjalët “ose partnerë të të njëjtit seks në një lidhje të përhershme”. Ajo e 
justifikoi këtë vendim me idenë se nuk ka asnjë ndryshim mes heqjes ose shtimit të 
termave në një dispozitë ligjore. Në praktikën shqiptare, në fillimet e funksionimit të 
Gjykatës Kushtetuese, ka pasur raste kur kjo Gjykatë ka shfuqizuar dhe ka 
zëvendësuar tekstin e dispozitës ligjore.50 

 
Ndodh që kundërshtimi prej gjykatës i një politike legjislative të çojë në një 

krizë të thellë politike. Kështu ndodhi për shembull në Shtetet e Bashkuara në kohën e 
New Deal. Sipas sistemeve kushtetuese, do të ishte pak a shumë e vështirë të 
kapërceheshin këto lloj krizash, ndaj në raste të veçanta është bërë rishikimi i 
kushtetutës. Kjo zgjidhje, megjithatë, ka disa kufizime. Procedura e rishikimit të 
kushtetutës, si në Shtetet e Bashkuara për shembull, mund të jetë aq e vështirë, sa 
mund të thuash se është e pamundur të përfundohet. Shumë gjykata, si ato të 
Gjermanisë dhe Italisë, kanë afirmuar kompetencën e tyre për të proceduar në 
kontrollin e kushtetutshmërisë së ligjeve kushtetuese. Në rastet e tjera, si në Rumani, 
kushtetuta i njeh gjykatës një pushtet të vërtetë ligjvënës, i cili do të mund të kalohet 
si një veto e pjesshme. Pra, ajo parashikon që parlamenti mund të aprovojë sërish të 
njëjtin tekst më një shumicë të përforcuar. Kushtetuta shqiptare e vitit 1998 i njeh të 
drejtën Gjykatës Kushtetuese të kontrollojë kushtetutshmërinë e ligjeve kushtetuese 
nëse do t’i nënshtrohen referendumit.51 

 
 
 

50 Vendimi nr.6, datë 18.9.1992 i Gjykatës Kushtetuese, botuar në Fletoren zyrtare nr.6, 1992, f.341. 
51 Shih për më shumë, Sokol Sadushi, Kontrolli Kushtetues, Shtëpia Bot. BOTIMPEX, 2004 

27 
 

                                                           



3.3  Ligjbërja në një demokraci kushtetuese: vështrim krahasues 
 

a. Ligjbërja dhe parimi i ndarjes së pushteteve 
 
 Parimi i ndarjes së pushteteve, i njohur nga sistemet kushtetuese të shteteve 
moderne, ka një reflektim të drejtpërdrejtë në procesin e ligjbërjes dhe vendin e 
organeve legjislative në këtë proces. Sipas këtij parimi, pushtetet e shtetit ndahen në 
tri degë: në atë legjislative, ekzekutive dhe atë gjyqësore. Pushteti legjislativ i vishet 
parlamentit.  
 
 Vendi i organit legjislativ në procesin ligjbërës varet nga karakteri i parimit të 
ndarjes së pushtetit i njohur në një sistem kushtetues. Parimi i ndarjes së pushteteve 
ka karakteristika të veçanta në shtete të veçanta. Ai mund të jetë i ndërtuar sipas një 
ndarje të pastër (të fortë) ose të përzier (të butë). 
 
 Forma e ‘pastër’ e ndarjes së pushteteve është tipike për SHBA. Themeluesit e 
Kushtetutës amerikane ishin të opinionit se organet kushtetuese legjislative kishin 
pasur një pozicion dominues në republikat e mëparshme dhe ishte e nevojshme që ky 
pushtet të kufizohej si dhe të balancohej aktiviteti i tyre si trupa qeverisës në të mirë të 
popullit.52 Sistemi i qeverisjes është i organizuar në mënyrë të tillë që detyra kryesore 
e Kongresit të jetë miratimi i ligjit. Në të njëjtën kohë, secili trup qeverisës balancon 
njëri-tjetrin. Presidenti mund t’i rekomandojë Kongresit të miratojë masa legjislative, 
kontrollon zbatimin e ligjit dhe ka të drejtën e vetos. Për të balancuar trupin legjislativ 
Kongresi është i ndarë në dy dhoma; dhoma e përfaqësuesve zgjidhet çdo dy vjet, 
ndërsa senati- çdo 6 vjet, me 1/3 që ripërtërihet çdo dy vjet. 
 
 Në vendet në të cilat parimi i ndarjes së pushteteve është pranuar në një formë 
më fleksibël (në vendet parlamentare në Europë), organi kushtetues legjislativ nuk ka 
qenë i aftë të mbajë pozicionin drejtues në procesin ligjbërës. Trupi ekzekutiv nuk 
është i ndarë nga ai legjislativ pasi anëtarët e qeverisë, si rregull, mund të jenë dhe 
anëtarë të dhomës së ulët të legjislativit. Si rezultat, aktiviteti legjislativ i parlamentit 
në një masë të madhe, është kthyer nën kontrollin e qeverisë. Kjo e fundit ka 
mundësinë të koordinojë ligjbërjen nëpërmjet anëtarëve të grupit politik në trupin 
legjislativ. 
 

Ligjbërja e trupave ekzekutivë. Në rast se pushteti është i ndarë ndërmjet 
degëve qeverisëse dhe pushteti legjislativ i vishet trupit legjislativ çështja që mund të 
shtrohet është nëse organi ekzekutiv mund të miratojë ligje. Në parim shumë studiues 
nga shtete të ndryshme pranojnë se ligjbërja nga pushteti ekzekutiv bie në kontradiktë 
me parimin e ndarjes së pushteteve. Por, me rritjen e ligjbërjes nga ana e ekzekutivit 
në praktikë studiuesit sa vjen dhe më shumë kanë filluar që ta justifikojnë këtë proces. 
Për shkak se aktet e ekzekutivit miratohen në një proces të shpejtë dhe në mënyrë jo 
aq formale, kjo arsye pragmatiste bëhet e rëndësishme për shoqëritë moderne, 
komplekse dhe që ndryshojnë në vazhdimësi.  

 
 Shumë kushtetuta lejojnë parlamentin të delegojë pushtet legjislativ te pushteti 
ekzekutiv (te qeveria). Kushtetutat kërkojnë që autorizimi në ligj të jetë i përcaktuar 
qartë dhe në kohë (Kushtetuta e Portugalisë, Spanjës). 

52 Letrat e federalistit, përkth. nga Kristaq Traja, Nr.47-49. 
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 Koncepti i delegimit të pushtetit është i njohur në shumë vende. Një praktikë e 
tillë është e njohur në SHBA kur Kongresi i delegon pushtet për të nxjerrë akte 
trupave ekzekutivë. Në dallim nga parlamenti britanik, pushtetet e Kongresit 
Amerikan janë të kufizuara nga Kushtetuta. 
 
 Legjislacioni i deleguar konsiderohet si legjislacioni i ndërvarur (dytësor) 
duke qenë se ai duhet t’i korrespondojë ligjeve të parlamentit; termat dhe konceptet 
interpretohen në mënyrë të njëjtë me termat e aktit sipas të cilit bëhet delegimi. 
 
 Organi kushtetues legjislativ kontrollon legjislacionin e deleguar. Ka forma të 
ndryshme të kontrollit. Parlamenti britanik mund të ushtrojë kontrollin paraprak ose 
posterior. Për këtë qëllim është organizuar Komiteti për kontrollin e legjislacionit të 
deleguar, i cili paraprakisht shqyrton këto akte nga pikëpamja e lidhjes me 
legjislacionin e parlamentit. Komiteti vendos t’ia paraqesë ose jo një akt seancës 
(dhomës). Akti i deleguar mund të miratohet nëpërmjet metodës së rezolutës negative 
ose pozitive. Një Dhomë mund të shqyrtojë një akt nënligjor brenda 40 ditëve. Në 
vitin 1986 në Britaninë e Madhe numri i faqeve të librit të statuteve (legjislacionit 
parësor) ishte 2 847, ndërsa ai i akteve nënligjore (legjislacionit dytësor) 7 219.53 
 
 Gjykata realizon kontrollin a posteriori. Duke shqyrtuar çështje konkrete 
gjykata kontrollon përputhjen e akteve të deleguara me aktet mbi bazën e të cilave ka 
dalë. Koncepti i legjislacionit të deleguar te trupi ekzekutiv është miratuar nga 
shtete të tjera të sistemit (traditës) common law. 
 
 Kontrolli mbi legjislacionin e deleguar në SHBA quhej veto legjislative. Sipas 
saj, çdo dhomë kishte mundësi që gjatë 60 ditëve të deklaronte të pavlefshëm një akt 
të Presidentit i miratuar sipas pushtetit të deleguar. Rezoluta e Dhomës nuk kërkonte 
një konfirmim nga ana e Presidentit. Në një çështje konkrete, Gjykata e Lartë deklaroi 
një ligj jokushtetues duke përfshirë dhe veton legjislative. Vetoja legjislative u gjet në 
kundërshtim me parimin e ndarjes së pushteteve. 
 
 Shtetet e traditës romake-gjermane konsiderojnë se trupi ekzekutiv ka pushtet 
ligjbërës si organi kushtetues legjislativ. Por, këto akte duhet të përputhen me aktet e 
parlamentit. 
 
 Qeveria mundet gjithashtu t’i kërkojë parlamentit ta autorizojë atë për një 
periudhë kohe të kufizuar nëpërmjet urdhrave (vendimeve) të cilat bien në fushën e 
ligjit. Në Letoni, qeveria mund të miratojë akte midis sesioneve të Sejmit, por ato 
duhet të miratohen brenda tre ditëve me fillimin e sesionit, përndryshe këto akte 
humbasin fuqinë (neni 81 i Kushtetutës). Kushtetuta e Portugalisë (neni 168) rendit 
çështjet legjislative të cilat mund t’i delegohen qeverisë. 
 
 Në Itali, qeveria nuk mund të nxjerrë dekrete me fuqinë e ligjit pa pushtetin e 
deleguar. Në rast nevoje e urgjence, Qeveria nxjerr me përgjegjësinë e saj masa 
provizore që kanë fuqinë e ligjit; në të njëjtën ditë, ajo duhet t’ia paraqesë këtë edhe 
dhomave të parlamentit, i cili, edhe kur nuk është i mbledhur duhet të mblidhet për 

53 Zander. M., The law-making process, 1989, f.1. 
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këtë qëllim brenda 5 ditëve. Dekreti humbet efektet që nga dita e nxjerrjes në rast se 
nuk shndërrohet në ligj brenda 60 ditëve nga dita e publikimit. 
 
 Kushtetuta Franceze përcakton fushën e ligjit dhe e ndan atë nga aktet e 
ekzekutivit (neni 34). Kushtetuta franceze e vitit 1958 ndan pushtetet ndërmjet trupit 
legjislativ dhe atij ekzekutiv. Kushtetuta vendos marrëdhëniet që rregullohen nga akte 
të parlamentit dhe marrëdhëniet, të cilat, organi kushtetues legjislativ i rregullon 
vetëm në vija të përgjithshme. Qeveria ka të drejtë të ndalojë shqyrtimin e një projekti 
në rast se, sipas opinionit të saj, ky projekt ka karakter “rregullues” dhe bie në fushën 
e pushtetit rregullues të ekzekutivit. Këshilli Kushtetues kontrollon ndarjen e pushtetit 
ndërmjet pushtetit legjislativ dhe atij ekzekutiv në sferën e ligjbërjes, e cila, sipas 
Kushtetutës, ka një karakter të dyfishtë - legjislativ dhe “rregullues” (nënligjor). Aktet 
e deleguara miratohen në bazë të akteve të parlamentit. Kështu për shembull, 
Parlamenti nëpërmjet një ligji vendos të delegojë kompetencë të caktuar për një farë 
kohe. Ato miratohen nga qeveria mbas konsultimit me Këshillin e Shtetit dhe 
konfirmohen nga parlamenti. 
 

Në kohën e sotme ka një rritje të ligjbërjes nga organet ekzekutivë. Kjo 
praktikë, si rregull kjo praktikë ka natyrë legjislative duke qenë se Kushtetuat 
moderne të miratuara në gjysmën e dytë të shekullit të XX-të lejuan si rregull 
delegimin e legjislacionit.  

 
 

b. Procesi ligjbërës dhe demokracia 
 
 Demokracia bazohet në parimin e sovranitetit popullor dhe pluralizmin. Kjo 
do të thotë se burimi i pushtetit shtetëror është populli. Populli si entitet social formon 
autoritetin qeverisës dhe përcakton trupat qeverisës. Në një shkallë të gjerë, organi 
kushtetues legjislativ, si trup përfaqësues, i korrespondon kërkesave të demokracisë. 
Trupat përfaqësues e përmbushin këtë detyrë nëpërmjet procedurave të ndryshme e 
duke rregulluar dhe kushtet për shprehjen e opinioneve dhe marrjen e vendimeve. 
Duke shprehur vullnetin e popullit qeverisja demokratike mbi të gjitha shpreh 
opinionin e qytetarëve, të cilët kanë lidhje politike dhe ligjore me shtetin. Qeverisja 
demokratike siguron lidhjen dhe harmonizimin e interesave individuale dhe kolektive, 
e interesave të shumicës dhe të pakicës. Ky qëndrim demokratik është veçanërisht i 
rëndësishëm për fillimin e ligjbërjes, kur një ide e ligjit shprehet në konceptimin e 
politikës ligjore dhe versioneve të tij të mëvonshme. 
 
 Ligjbërja mund të iniciohet nga një individ. Për këtë qëllim individi duhet të 
ketë mjaft informacion, për të qenë i aftë të analizojë dhe të shprehë opinionet e tij. 
Në shoqëritë demokratike qytetarët, individualisht ose të organizuar kolektivisht, 
mund të përdorin median, të mbajnë takime publike dhe të përdorin forma të tjera të 
shprehjes për të shpjeguar idetë e tyre. Iniciativat popullore mund të kenë rezultat 
nëse një grup njerëzish kanë të drejtën e iniciativës legjislative dhe për rrjedhojë një 
akt i përgatitur mund të propozohet në parlament. 
 

Si rregull partitë politike mund të iniciojnë projektligjet. Partitë politike luajnë 
rolin më të rëndësishëm në procesin ligjbërës. Planet legjislative janë të nevojshme 
për transformimin e angazhimeve politike në një sistem të rregulluar ligjor.  
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 Grupe të tjera, të cilat nuk janë aq numerike në anëtarësi, por të shumta në 
numër, mund të jenë shumë influencuese - grupe lobimi apo interesi ose grupe 
presioni. Ato reflektojnë interesa më të veçanta, por, sidoqoftë, influencojnë në 
procesin ligjbërës. Trupat qeverisës (Qeveria, kryetari i shtetit, komisionet, 
ministrat, gjykatat dhe organet kushtetuese legjislative) mund të iniciojnë një 
projektligj. Në një situatë të tillë rezultati varet nga forma e qeverisjes dhe 
marrëdhëniet ndërmjet institucioneve qeverisëse. 
 
 Referendumi dhe organi kushtetues legjislativ. Parimi i sovranitetit popullor i 
lejon popullit të marrë pjesë në qeverisje nëpërmjet organeve qeverisëse ose në 
mënyrë të drejtpërdrejtë. Kështu, ligjbërja mund të realizohet nëpërmjet 
përfaqësuesve të trupit legjislativ ose drejtpërdrejt nëpërmjet referendumit. 
 
 Organi kushtetues legjislativ dhe referendumi janë dy forma të miratimit të 
ligjeve si rezultat i demokracisë përfaqësuese dhe demokracisë direkte. Si rregull, 
referendumi, siç u trajtua dhe më sipër, mund të mbahet vetëm për miratimin e 
çështjeve të një rëndësie të veçantë për shoqërinë. Shtetet tregojnë modele të 
ndryshme të kombinimit të këtyre formave. 
 
 Referendumi mund të mbahet përpara miratimit të aktit nga organi kushtetues 
legjislativ ose mbas miratimit të tij. Në këtë rast referendumi luan rolin e një 
ratifikimi. Për shembull, në Itali (neni 138 i Kushtetutës) referendumi për rishikimin e 
Kushtetutës, ligjet kushtetuese mund të mbahen me kërkesën e 1/5 e anëtarëve të çdo 
dhome të parlamentit ose të 500.000 zgjedhësve ose 5 këshillave të rajoneve gjatë tre 
muajve. 500 000 zgjedhësit ose 5 këshillat e rajoneve mund të kërkojnë të mbajnë një 
referendum për shfuqizimin e një akti (të gjithë ose një pjesë të tij), duke përjashtuar 
aktet për taksat, buxhetin, amnistinë, ratifikimin e një marrëveshje ndërkombëtare. 
Referendumi për shfuqizimin e një akti nuk mund të mbahet gjatë një viti nga 
shpërndarja e një dhome dhe gjashtë muaj mbas zgjedhjeve. Një propozim për një 
referendum mund të bëhet vetëm nga 1 janari deri në 30 shtator. Gjykata Kushtetuese 
e Italisë mund të ndalojë zhvillimin e një referendumi kur e gjen jo në përputhje me 
Kushtetutën.  
 
 Referendumi mund të përdoret në shtete me regjime politike të ndryshme. Janë 
të njohura referendumet në periudhën totalitare në Spanjë, Itali dhe Kili. Ato u 
mbajtën në kushtet kur kërkohej kufizimi i pushtetit të organeve përfaqësuese. Në të 
njëjtën kohë, referendumi mund të ketë ndikim progresist në momente të caktuara. Në 
shtetet europiane referendumi për ligjet themelore - kushtetutat - ndihmoi për të 
kaluar në qeverisje demokratike (referendumi në Greqi në vitet 1973 dhe 1974). 
 
 Referendumi, si një mekanizëm ligjbërës, ndryshon nga ai i trupit legjislativ 
në shumë aspekte. Kështu, në referendum të gjithë zgjedhësit mund të marrin pjesë në 
ligjbërje dhe ata janë të mundur të shprehen vetëm me “po” ose “jo”. Ata nuk kanë 
mundësi të ndikojnë në tekstin e një projekti apo të ndryshojnë parashikime të 
veçantë. Si rregull, me referendum miratohet ligji themelor - Kushtetuta ose ajo 
rishikohet. Aktet e miratuara me referendum mund të kenë fuqi më ta lartë se aktet e 
miratuara nga organi kushtetues legjislativ. Kështu, Këshilli Kushtetues në Francë ka 
deklaruar se ai nuk ka pushtet të kontrollojë kushtetutshmërinë e një akti të miratuar 
me referendum. 
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c. Ligjbërja në një shtet të së drejtës 
 
 Koncepti i “Shtetit të së drejtës” ka versione të ndryshme – ‘Rechtstaat’, ‘ Etat 
de Droit’ dhe ‘Rule of Law’. Ky parim është i rëndësishëm për mekanizmat që lidhen 
me procesin ligjbërës. Ky proces duhet të mbështetet në baza ligjore. Termi ‘ligj’ në 
këtë aspekt mund të kuptohet në sensin e përgjithshëm si ‘ligji natyral’. Ky koncept i 
përgjithshëm përcakton përmbajtjen e procesit ligjbërës. Kjo, për shembull, shprehet 
në deklarata si: ‘shteti i së drejtës’ bazohet në të drejtat dhe liritë e njeriut. Një 
deklarim i tillë bëhet dhe në Kushtetutën shqiptare : “...dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe 
liritë e tij, drejtësia shoqërore, rendi kushtetues, pluralizmi,... janë baza e këtij shteti, i 
cili ka për detyrë t’i respektojë dhe t’i mbrojë”. Të gjitha këto parashikime kanë 
ndikim në ligjbërje. 
 
 Parimi i shtetit të së drejtës përcakton kufijtë e veprimtarisë të trupave 
qeverisës për të siguruar të drejtat e njeriut, drejtësinë. Individi duhet të jetë i mbrojtur 
në marrëdhënie me shtetin. Ky qëndrim parimor përcakton përmbajtjen e 
legjislacionit. Shteti i së drejtës do të thotë gjithashtu proces i rregullt në 
vendimmarrje. E drejta përcakton ligjbërjen të lirë nga aktiviteti arbitrar i individëve 
dhe grupeve sociale. E drejta, gjithashtu, është garanci për stabilitetin dhe 
vazhdimësinë e procesit ligjbërës sipas kësaj fryme. 
 
 Ligjbërja në një shtet social. Koncepti i shtetit social, i miratuar nga kushtetuat 
e shteteve moderne, reflekton një ndryshim në rolin e shtetit i cili ndërhyn në çështjet 
e shoqërisë. Shtetet moderne angazhohen për të siguruar interesat e ndryshme sociale, 
barazi dhe siguri sociale. Në parim, grupet e konsideruara në nevojë ose që kërkojnë 
një kujdes të veçantë (personat me aftësi të kufizuar, pensionistët, gratë ose fëmijët, 
etj.) kanë nevojë për ndihmë dhe mbrojtje të veçantë nga ana e shtetit. 
 
 Ligjbërja në shtetin federal. Sistemi federal e bën procesin ligjbërës më 
kompleks. Kushtetutat i ndajnë pushtetet ndërmjet qeverisë federale dhe anëtarëve të 
federatës. Çdo nivel i pushtetit qeverisës vepron sipas kornizës të përcaktuar në 
Kushtetutë. Në të njëjtën kohë ekziston problemi i uniformitetit të legjislacionit si 
rregull në të gjitha sferat e së drejtës. Kjo varet nga modeli i federatës dhe ndarja e 
pushtetit. Një nga mënyrat e mbajtjes së unforimitetit është përpunimi i ligjeve model.  
 
 

3.4 Fazat paraprake të procesit ligjbërës 
 
 Fazat paraprake të procesit legjislativ në shtete me formë të ndryshme 
qeverisje 
 
 Ligjbërja varet nga forma e qeverisjes, që përcakton vendin e trupit legjislativ 
në mekanizmin e shtetit dhe raportet me ekzekutivin dhe gjyqësorin. Sot shtetet 
kushtetuese dëshmojnë forma të ndryshme të qeverisjes: parlamentare, presidenciale 
dhe gjysmë-presidenciale. 
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a. Fazat paraprake të procesit legjislativ në shtetet parlamentare 
 
 Sistemi parlamentar shfaqet në dy forma shtetërore- republikën parlamentare 
dhe monarkinë kushtetuese. Në shtetet me formë republikane parlamenti de jure është 
në qendër të mekanizmit qeverisës sepse parlamenti kontrollon grupet politike në 
parlament dhe deputetët, zakonisht, i nënshtrohen disiplinës partiake. 
 
 Faza e parë e procesit ligjbërës është e përqendruar në trupat ekzekutivë: 
qeveria dhe ministritë. Kjo fazë ka karakter më politik e zakonisht është e mbyllur për 
publikun.  
 
 Në Britaninë e Madhe, zyra e Kabinetit i kërkon departamenteve të dërgojnë 
një listë të projekteve që kërkohen përafërsisht t’i dërgohen parlamentit në sesionin e 
ardhshëm. Ministrat i dërgojnë listat e projekteve të mundshme qeverisë. Komiteti 
legjislativ konsultohet me liderët e të dyja dhomave dhe shefat e grupeve (chief whip). 
Mbas diskutimit Komiteti Legjislativ përpunon një listë të projekteve të cilat mund të 
prezantohen në sesionin pasardhës (dhe në dhomën që do të prezantohen). 
 
 Projektet e mbështetura nga qeveria quhen projekte qeveritare. Këto projekte 
kanë më shumë shanse reale për t’u bërë ligje. Praktika e projekteve qeveritare është 
shumë e përhapur. Në Gjermani, Bundesrati i paraqet projektet nëpërmjet qeverisë. 
Në Spanjë, projektet diskutohen më parë nga qeveria. 
 
 Në Suedi, ministrat organizojnë komisione për hartimin e legjislacionit. 
Anëtarët e parlamentit mund të jenë anëtarë të komisioneve të tilla. Komisioni 
përgatit projektin dhe relacionin analitik, në të cilin shpjegohet qëllimi dhe analizohet 
legjislacioni ekzistues. Ministri fton shoqata, sindikata, specialistë të marrin pjesë në 
diskutim. Një departament i gjykatës së apelit është i ngarkuar vetëm me problemet e 
procesit ligjbërës. Dokumentet i prezantohen parlamentit si projekte qeveritare ose 
Këshillit Legjislativ, që përbëhet nga gjyqtarët e Gjykatës Supreme dhe Gjykatës së 
Lartë Administrative. Një procedurë e tillë e përgatitjes së projektligjit është e gjatë 
dhe qeveria duhet të jetë e qëndrueshme për shprehjen e pozicionit të saj. 
 

Në disa vende (Gjermania, Kanada) rolin kryesor në fazën para-parlamentare e 
luan Ministria e Drejtësisë. Në Gjermani ajo luan një rol kontrollues dhe shqyrtues të 
të gjitha projektligjeve federale. 
 
 Në të njëjtën kohë, shteti është i interesuar për stabilitetin në mënyrën e 
interpretimit dhe zbatimit të legjislacionit në komunitetin ligjor. Për këtë qëllim, 
organizohen komisione të ndryshme (Komisioni Mbretëror, Komitetet për 
Departament dhe nder-departamentet, Komisione për reformën Ligjore etj.). Ato 
mund të jenë ad hoc ose të përhershme. Ato analizojnë legjislacionin ekzistues nga 
pikëpamja e rishikimit. Për shembull, në vitet 60’ në Britaninë e Madhe u organizua 
Komisioni Ligjor për rishikimin e legjislacionit. Një eksperiencë pak a shumë e 
ngjashme u krijua edhe në Shqipëri me Komisionin e reformës legjislative, një trup 
këshillimor pranë Ministrit të Drejtësisë, në periudhën 2003-2005. 
 
 Në vendet, në të cilat modeli i Këshillit të Shtetit është i ngritur, ky trup luan 
rol të rëndësishëm në procesin ligjbërës. Në Belgjikë, Këshilli i Shtetit ka 
departamentin legjislativ. Ai kontrollon ligjshmërinë në përgatitjen e akteve me 
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kërkesë të qeverisë ose të parlamentit. Qeveria duhet të kërkojë konkluzionin e 
Këshillit të Shtetit në disa çështje dhe në raste të tjera nuk është e lejuar ta bëjë këtë. 
Departamenti Legjislativ në realitet ka pushtet të fortë dhe deri në një farë mase 
shfaqet me karakterin e dhomës së ulët legjislative. Por, sidoqoftë, vendimet e tij kanë 
karakter rekomandues. Departamenti Legjislativ koordinon ligjbërjen e qeverisë me 
atë të parlamentit dhe të akteve të miratuara nga parlamenti me aktet që nxjerrin (ose 
duhet të miratohen) trupat ekzekutivë. 
 

Analiza e procesit ligjbërës në fazën para-parlamentare tregon se ai është i 
kontrolluar nga ministritë dhe zyrtarët. Vendimi përfundimtar dhe e ardhmja e 
projektit vendoset nga qeveria dhe trupat qeveritarë që i përpunojnë këto projekte. 
Vendet tregojnë forma të ndryshme por mekanizmi i përgjithshëm është i njëjtë. 

 
 

b. Fazat paraprake të procesit legjislativ në shtetet presidenciale dhe  
gjysmë-presidenciale 
 
 Faza paraprake në republikat presidenciale ka karakteristika të dallueshme. 
Këto vende bazohen në një ndarje më të pastër të pushteteve. Pushteti legjislativ është 
i ndarë nga ai ekzekutiv dhe kryesisht përmbush detyrën ligjbërëse. Presidenti është 
kryetari i shtetit dhe kryetari i qeverisë, e cila është e ndarë nga pushteti legjislativ. 
Për shembull, Kongresi i SHBA punon në mënyrë aktive në përgatitjen e 
legjislacionit. Kjo punë bëhet në Komitetet. Fakti që Kongresi luan një rol të 
rëndësishëm konfirmohet nga aktivitetet e lobeve që përpiqen të influencojnë në 
strukturat vendimmarrëse. Presidenti nuk ka të drejtë për iniciativë legjislative. Në 
emër të Presidentit, kjo punë bëhet nga kongresmenët me të cilët Presidenti ka 
kontakte të mira. Presidenti përdor dhe të drejtën e mesazheve që i dërgon Kongresit. 
Presidenti ka mjaft pushtete për të marrë pjesë në procesin ligjbërës si asistencën për 
kontakte me Kongresin, me Dhomën e Përfaqësuesve dhe me Senatin. Departamente 
të tjera të Shtëpisë së Bardhë kanë gjithashtu zyrtarë për kontakte me Kongresin. 
Pjesëmarrja reale e Presidentit në ligjbërje është e mundur vetëm nëpërmjet kanaleve 
politike.54 
 
 Një model tjetër i fazës para-legjislative të ligjbërjes vlerësohet në shtetet 
gjysmë-presidenciale. Në Francë është e mundur të vëzhgohen projektet qeveritare të 
cilat janë subjekti kryesor i shqyrtimit nga ana e parlamentit. Ato mund të 
prezantohen nga Kryeministri, i cili ka të drejtën e iniciativës legjislative. Në të 
njëjtën kohë, projektligjet mund të paraqiten edhe nga anëtarët e parlamentit. 
Kushtetuta franceze e vitit 1958 përcakton se projektet paraqiten në parlament vetëm 
mbas debateve në Këshillin e Ministrave dhe konkluzioneve të Këshillit të Shtetit 
(neni 42). 
 
 Në dallim nga republika presidenciale, në republikën gjysmë-presidenciale 
kryetari i shtetit nuk është kryetari i qeverisë. Kushtetuta Franceze i njeh Presidentit të 
drejtën e referendumit dhe mundësinë për t’iu shmangur parlamentit. Karakteristika 
dalluese e modelit francez është aktiviteti i Këshillit të Shtetit si një trup konsultativ i 
qeverisë në fazën e ligjbërjes.  

54 Peterson, M. Legislating Together, Cambridge, 1990. 
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 Rusia si një republikë gjysmë-presidenciale tregon një model tjetër. Faza 
paraprake legjislative në një farë shkalle është e përqendruar në Asamblenë Federale, 
duke qenë se shumë projekte paraqiten nga deputetët. Presidenti dhe Qeveria kanë 
pushtet ligjbërës dhe kanë kapacitetin të miratojnë akte për realizimin e detyrave të 
tyre. Këto akte kontrollohen nga Gjykata Kushtetuese. 
 
 

c. Hartimi legjislativ 
 
 Në mënyrë të pavarur nga forma e qeverisjes hartimi i legjislacionit në të 
gjitha vendet ka karakteristika të njëjta. Kjo lidhet me teknikën e hartimit të ligjeve. 
Teknikat legjislative luajnë rol të rëndësishëm në ligjbërje. Sot, në shumë vende ka 
specialistë e hartues legjislativë, që shkruajnë ligjet. Në Britaninë e Madhe zyra e 
Këshillit Parlamentar për thesarin (on treasury) shkruan ligjet e përbëhet nga avokatë 
e juristë (barristers or solicitors). Ata punojnë në kontakt me publikun në 
departamentet ekzekutive. Në Kanada projektligjet shqyrtohen në Zyrën e Klarkut 
Ligjor të Këshillit parlamentar. Hartuesit punojnë në kontakt me sponsorët të projektit 
(iniciatorët, propozuesit). Hartuesi duhet të analizojë pasojat e miratimit të një 
akti për të gjithë sistemin ligjor, çfarë ndryshimesh e shfuqizimesh duhet të bëhen. 
Hartimi bëhet në mënyra të ndryshme. Ka një diferencë hartimi legjislativ në vendet e 
traditës Common Law nga ato të Civil Law. Juristët kontinentalë mendojnë në termat e 
përgjithshëm të kodeve, ndërsa juristët e common law nisen nga interpretimet te 
precedentët gjyqësorë. 
 
 Një element i rëndësishëm i hartimit legjislativ është ekspertiza profesionale. 
Trupat legjislative kanë të bëjnë me probleme të ndryshme. Një problem është i lidhur 
me shkrimin e një projekti, teknikën e hartimit legjislativ. Një problem tjetër është se 
legjislaturat nuk kanë njohuri të specializuara për sfera të caktuara dhe, për këtë 
arsye, kërkojnë informacion shtesë, ndihmë nga specialistët dhe institutet kërkimore. 
Institute të ndryshme marrin pjesë në kërkimin ligjor dhe hartimin. Për shembull, 
Instituti i së Drejtës Amerikane dhe Fondacioni Amerikan i Avokatisë (American Bar 
Foundation) janë përfshirë në përgatitjen kodeve penale. 
 
 

Ligjbërja në trupat legjislativë 
 
 Shqyrtimi në parlament është pjesa më e dukshme e procesit ligjbërës. Në 
dallim nga fazat paraprake procesi legjislativ në parlament është i rregulluar. Organi 
kushtetues legjislativ përshkruan të gjitha fazat e procesit. Parlamenti është sovran në 
përcaktimin e rregullave të tij të brendshme. Për rrjedhojë fazat e procesit ligjbërës 
rregullohen në një nivel të lartë. 
 
 Një çështje e diskutueshme në literaturën juridike të kësaj fushe është ajo nëse 
procesi legjislativ mund të kontrollohet në gjykatën kushtetuese: nëse një akt mund të 
deklarohet jokushtetues për shkelje të procesit legjislativ. 
 
 Shtetet tregojnë praktika të ndryshme. Në Britaninë e Madhe parimi i 
sovranitetit parlamentar konsiderohet si një nga parimet kryesore kushtetuese që lejon 

35 
 



parlamentin të përcaktojë rregullat e shqyrtimit të projektligjeve dhe ta ndryshojë atë 
në raport me ndryshimin e opinionit të deputetëve. 
 
 Në Rusi, Gjykata Kushtetuese ka mbajtur qëndrimin se anëtarët e parlamentit 
kanë të drejtë t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese për të zgjidhur konfliktin që lidhet 
me kompetencën e tyre legjislative. 
 
 Një çështje tjetër ka të bëjë me citimin e opinioneve të shprehura gjatë 
debateve të një projekti. Në disa vende konsiderohet se parlamenti mund të shprehë 
opinionin e tij në mënyrë të plotë në një tekst të aktit dhe përdoruesit e ligjit duhet të 
kuptojnë qëllimin e parlamentit të shprehur në tekst nëpërmjet interpretimit të tij. Në 
vende të tjera qëllimi i trupit legjislativ mund të analizohet duke iu referuar debateve 
të një projekti gjatë procesit legjislativ. 
 
 Procesi legjislativ konsiston në shumë faza, të cilat i japin pjesëmarrësve një 
mundësi për të diskutuar projektin në përgjithësi dhe në detaje. 
 
 Paraqitja e një projekti në disa vende mund të bëhet nga deputetët (Britani e 
Madhe, SHBA, Kanada), në vende të tjera nga Qeveria, kryetari i shtetit.  
 
 Tendencë e re është orientimi i veprimtarisë së strukturave të brendshme të 
parlamentit te komitetet. Në Itali, një projekt mund t’i dërgohet një komiteti për 
shqyrtim dhe miratim. Në Spanjë, gjithashtu, dhomat mund të delegojnë te komisionet 
e përhershme legjislative miratimin e një projekti.  
 
 Shumë parlamente përdorin procedurën e shkurtuar legjislative për projekte 
urgjente. Një projekt mund të deklarohet urgjent nga Qeveria (Letoni), deputetët, ose 
grupet parlamentare (Hollandë). Në Poloni një projekt urgjent duhet të shqyrtohet nga 
Senati në 14 ditë dhe të firmoset nga Presidenti brenda 7 ditëve. Në Republikën Çeke 
Qeveria mund t’i kërkojë Dhomës së Deputetëve të miratojë një akt në tre muaj, në 
qoftë se e lidh këtë akt me votëbesim. 
 
 Megjithatë, shumica e projekteve kalojnë nëpërmjet fazave tradicionale të 
procesit legjislativ. Procesi legjislativ fillon me paraqitjen e një projekti. Ai mund të 
paraqitet nga anëtarët e një parlamenti (Britani e Madhe, Kanada, Francë, Bullgari 
Gjermani), nga Dhomat (Spanjë, Gjermani, nga Kryetari i Shtetit (Lituania, Hungaria) 
nga një grup zgjedhësish (në Poloni, 100 000, në Itali 50 000) ose nga Komitetet 
(Hungari, Austria, Brazil). Në disa parlamente e drejta e iniciativës legjislative 
mbahet nga çdo anëtar i parlamentit ose nga qeveria (Britani e Madhe, SHBA, 
Kanada). Në Rusi iniciativa legjislative i përket Presidentit, të dyja dhomave, 
anëtarëve të dhomave, Këshillit të Ministrave, legjislaturave të shteteve anëtare të 
Federatës Ruse si edhe Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës Supreme, Arbitrazhit të Lartë 
për çështje që lidhen me juridiksionin e tyre.  
 

Një projekt duhet të kalojë nëpërmjet dy ose tre leximeve dhe nëpërmjet një 
shqyrtimi në komision. Çdo fazë ndryshon nga pikëpamja e rëndësisë në parlamente 
të ndryshme. Kështu, në Gjermani leximi i parë është faza më e rëndësishme për të 
ardhmen e një projekti. Leximi i dytë dhe i tretë mund të mbahen mbas njëri tjetrit në 
të njëjtën seancë. Në SHBA leximi i parë nuk është i rëndësishëm, duke qenë se 
projekti i dërgohet komitetit, pozicioni i të cilit nuk është vendimmarrës por mund të 
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jetë bllokues. Faza e Komisionit është e rëndësishëm në shumë parlamente pasi 
shqyrtimi i një projekti në Komitet krijon mundësi të analizohet përmbajtja e projektit 
duke marrë dhe mendimin e ekspertëve. 

 
 Në parlamentet dy-dhomësh procesi legjislativ varet nga roli i dhomës së dytë. 
Rumania është një shembull për procesin legjislativ në një parlament dy-dhomësh në 
të cilin dhomat kanë të drejta të barabarta. Nëse një projektligj i miratuar nga një 
dhomë rrëzohet nga dhoma tjetër projekti i kthehet dhomës që e ka miratuar për 
rishqyrtim të ri. Nëse dhoma e dytë e rrëzon për së dyti, projekti nuk bëhet ligj. 
 
 Në disa legjislatura vendimet e dhomës së lartë mund të shmangen 
(overruled). Në Japoni, në qoftë se Dhoma e Përfaqësuesve miraton një projekt për 
herë të dytë mbasi është rrëzuar nga Dhoma e Councilors, ai bëhet ligj. Në Austri dhe 
Rusi, Kushtetuta përshkruan një rol tjetër të dhomës së dytë. Në Austri, në rast se 
Këshilli Federal nuk arrin një vendim brenda tetë javëve projekti i çohet Presidentit. 
Në rast se Këshilli Federal nuk afirmon projektin, ai kthehet në Këshillin Nacional. 
Ky i fundit mund të bjerë dakord me Këshillin Federal ose të konfirmojë pozicionin e 
mëparshëm. Këshilli Federal nuk ka mundësi të rrëzojë legjislacionin për buxhetin 
dhe disa masa të tjera legjislative. Por, projektet kushtetuese, projektet që lidhen me 
pushtetet e Landeve dhe me statutin e Këshillit Federal kanë nevojë për miratimin e 
Këshillit Federal. 
 
 Në Rusi, Këshilli Federal mund të shqyrtojë një projekt të miratuar nga Duma 
e Shtetit. Nëse Këshilli Federal miraton projektin ose dështon të shqyrtojë atë brenda 
14 ditëve projekti i dërgohet Presidentit. Këshilli Federal duhet të shqyrtojë projektet 
financiare, projektin për buxhetin dhe disa projekte të tjera. Nëse Këshilli Federal 
rrëzon një projekt, Dhomat mund të ngrenë një komision pajtues (conciliatory). 
 
 Projektet e miratuara nga dhomat legjislative në përgjithësi i çohen Kryetarit 
të shtetit për firmë dhe shpallje. Kryetarët e shteteve kanë zakonisht të drejtën e vetos 
- absolute ose relative. Në praktikë, në disa shtete kryetarët e shteteve nuk e kanë 
përdorur të drejtën e vetos (Britani e Madhe), në disa është përdorur rrallë (Francë) në 
disa vende të tjera përdoret shpesh (SHBA, Rusi). Në disa vende (Francë, Irlandë, 
Poloni, Hungari) Presidenti, përpara se të firmosë një projekt, mund t’i kërkojë 
Gjykatës Supreme (në Francë- Këshillit Kushtetues) të japë një opinion lidhur me 
kushtetutshmërinë. Presidenti nuk e firmos një akt që deklarohet antikushtetues nga 
Gjykata Supreme. Kryetarët e shteteve kanë një zgjedhje - të përdorin veton ose t’i 
drejtohen gjykatës. 
 
 Në disa vende projekti mund t’i nënshtrohet një referendumi nga kryetari i 
shtetit ose nga deputetët përpara se t’i çohet kryetarit të shtetit. Në Austri, nëpërmjet 
një vendimi të këshillit Nacional ose me kërkesën e shumicës së deputetëve, një 
projekt mund të hidhet në referendum përpara “authentication” nga presidenti federal. 
  
 Në Francë, Presidenti i Republikës me propozimin e Qeverisë gjatë sesionit 
parlamentar ose me një mocion të përbashkët të dy asambleve mund t’ia nënshtrojë 
një referendumi çdo projekt qeveritar që ka të bëjë me organizmin e autoriteteve 
qeveritare, që kërkojnë miratimin e komunitetit, ose për ratifikimin e një traktati, i 
cili, pavarësisht se nuk bie në kundërshtim me Kushtetutën, mund të prekë 
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funksionimin e institucioneve ekzistuese. Në rast se referendumi vendos në favor të 
projektit, Presidenti e shpall atë.  
 
 Aktet e miratuara nga Parlamenti dhe të nënshkruara nga kryetari i shtetit 
publikohen dhe hyjnë në fuqi mbas një afati të caktuar (p.sh, në Rusi hyjnë në fuqi 
mbas 10 ditësh nga botimi në botimin zyrtar). Lufta politike është lënë mbrapa dhe 
interesat politike transformohen në vullnetin e shtetit në formën e ligjit. 
 
 

3.5  Trupat legjislativë dhe problemi i kontrollit kushtetues 
 
 Pamja e procesit ligjbërës nuk do të ishte e plotë pa analizën e marrëdhënieve 
të trupave legjislativë me organet e kontrollit kushtetues që quhen ‘legjislatorë 
negativë’, pasi mund të heqin nga legjislacioni ekzistues akte të miratuara.  
 
 SHBA është një nga shtetet e para ku është krijuar kontrolli kushtetues. 
Kushtetuta nuk i jep pushtet Gjykatës së Lartë të kontrollojë kushtetutshmërinë e 
akteve të Kongresit. Gjykata e Lartë ia dha këtë pushtetet vetvetes kur në vitin 1806 
në çështjen e famshme Marbury k. Madison, për herë të parë realizoi këtë funksion. 
Por me kohë, ky parim është njohur dhe gjerësisht i përdorur në praktikë.  
 
 Në Europë kontrolli gjyqësor është forcuar në gjysmën e dytë të shekullit të 
XX-të. Tradicionalisht, vendet europiane kanë besuar në parlamentarizmin si forma 
më e mirë e qeverisjes. Megjithatë, Lufta e Dytë Botërore dhe regjimet totalitare në 
vendet europiane treguan se parlamentet nuk ishin të aftë të mbronin shoqëritë nga 
totalitarizmi. Pranimi i idesë së kontrollit kushtetues do të thotë të pranosh dominimin 
e kushtetutës mbi parimin e sovranitetit e parlamentit. 
 
 Rishikimi kushtetues është vetëm një nga format e kontrollit (kryetari i shtetit 
si dhe organet kushtetuese legjislative përmbushin gjithashtu funksionet e kontrollit). 
Të gjitha këto forma të kontrollit janë të ndërvarura me njëra tjetrën. 
 
 Kontrolli kushtetues mund të realizohet nga gjykatat e zakonshme ose nga ato 
të specializuara. Modeli i parë është i përhapur në ShBA, Kanada, Japoni, në disa 
vende të Amerikës Latine, Indi, Australi, në vendet e Europës Veriore, Zvicër. 
Gjykata e parë e specializuar është krijuar në Austri në 1920, por historia e saj ishte e 
shkurtër. Tani gjykata të specializuara funksionojnë në Austri, Gjermani, Itali, Spanjë, 
Portugali, Francë, Belgjikë, Shqipëri. 
 
 Zgjedhja e njërës ose e formës tjetër vendoset në bazë të traditës politike dhe 
ligjore, të marrëdhënieve ndërmjet pushtetit legjislativ dhe atij gjyqësor. Amerikanët 
bënë një zgjedhje midis Legjislaturave dhe gjykatave nga pikëpamja e mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut. Gjykatat u gjetën si garantuese më të mira ndërsa trupat legjislativë 
ishin të kufizuar për të ndërhyrë në sferën e të drejtave të njeriut. Vendet europiane 
preferojnë rishikimin kushtetues në formën e gjykatës së specializuar. Parimi i 
supremacisë së ligjeve është gjerësisht i njohur në vendet europiane dhe ishte e 
vështirë të lidhej kjo me ushtrimin e rishikimit kushtetues nga gjykatat e zakonshme. 
Gjykatat e zakonshme konsiderohen si institucione të zbatimit të ligjit dhe që i 
nënshtrohen ligjit. 
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 Gjykatat e specializuara formohen në mënyrë speciale dhe organi kushtetues 
legjislativ mund të influencojë në përbërjen e tyre. Në disa vende organi kushtetues 
legjislativ përcakton anëtarësinë. Në Gjermani 16 anëtarë të Gjykatës Kushtetuese 
zgjidhen për 12 vjet nga Bundestagu dhe Bundesrati. 
 
 Në Itali, 5 anëtarë të gjykatës kushtetuese zgjidhen nga parlamenti, 5 nga 
Presidenti dhe 5 nga Këshilli i Lartë i Magjistratëve. Në Spanjë parlamenti, qeveria 
dhe Këshilli i gjyqtarëve emëron anëtarët e Gjykatës Kushtetuese (në mënyrë formale 
nga Mbreti). 
 
 Kontrolli mund të jetë paraprak ose posterior. Shembulli i modelit të parë 
është Këshilli Kushtetues në Francë. Ai mund të kontrollojë procesin ligjbërës në faza 
të ndryshme. Presidenti, Kryeministri, Kryetari i Dhomës, 60 deputetë ose 60 senatorë 
përpara shpalljes së ligjit mund të iniciojnë kontrollin. Aktet jokushtetuese nuk mund 
të publikohen dhe të hyjnë në fuqi. Kontrolli paraprak është i vendosur në Irlandë dhe 
Portugali. 
 
 Kontrolli paraprak ka anë pozitive, sepse një akt jokushtetues nuk do të hyjë 
në fuqi dhe të zbatohet. Në të njëjtën kohë, nëse një projekt kalon kontrollin dhe hyn 
në fuqi, kushtetutshmëria e tij nuk mund të kontrollohet dhe nuk mund të deklarohet 
antikushtetues. Të gjithë aktorët e procesit ligjbërës duhet të jenë shumë të 
kujdesshëm dhe të vënë në lëvizje këshillin kushtetues përpara se akti të shpallet. 
 
 Forma e dytë e kontrollit mund të realizohet në mënyrë të pavarur në raste 
konkrete. Kontrolli realizohet me kërkesën e subjekteve, që u është njohur kjo e drejtë 
për të vënë në lëvizje kontrollin kushtetues. Këtë të drejtë mund ta ketë një grup 
deputetësh (në Austri 1/3 e deputetëve të secilës dhomë, në Gjermani 1/3 e deputetëve 
të Bundestagut, në Spanjë 50 deputetë të Kongresit dhe 50 senatorë), kryetarët e 
shteteve, qeveria (ose kryetari), në federatë - institucionet e larta të shtetit, në disa 
vende shtetasve. Në Austri gjykata mund të vendosë të kontrollojë kushtetutshmërinë 
e çdo akti me iniciativën e vet. 
 
 Kontrolli kushtetues mund të realizohet në lidhje me shqyrtimin e një çështje 
konkrete. Nëse një gjykatë arrin në konkluzionin se një akt, i cili është për t’u zbatuar, 
bie në kundërshtim me kushtetutën, mund të kontrollojë kushtetutshmërinë. 
 
 Në disa vende zbatohen të dyja modelet. Në Spanjë Gjykata Kushtetuese 
mund të ushtrojë kontroll paraprak dhe kontroll ‘post factum’. 
 
 Trupat e rishikimit kushtetues janë bërë një element i rëndësishëm influencues 
në ligjbërje. Jo rallë pozita e këtyre trupave është në ‘opozitë’ me pozicionin e 
parlamentit dhe të qeverisë dhe shpeshherë pozita e rishikimit kushtetues është 
dominante. Gjykatat Kushtetuese luajnë një rol të rëndësishëm në sistemet ligjore 
moderne. Gjykatat Kushtetuese vlerësohen si më pasive në Suedi, Norvegji, Japoni. 
 
 Gjykata Kushtetuese mund të anullojë një akt të miratuar nga trupi 
përfaqësues. Në një farë mase, ajo balancon aktivitetin parlamentar. Si rregull, organi 
kushtetues legjislativ nuk ka pushtet të rishqyrtojë vendimet e gjykatave kushtetuese. 
Ka disa përjashtime. P.sh., në Namibi vendimet e Gjykatës Supreme janë të 
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detyrueshme për gjykatat e zakonshme përveç kur ato shfuqizohen nga Gjykata 
Supreme ose nga Parlamenti. Në Portugali vendimi i Gjykatës Kushtetuese mbi 
kushtetutshmërinë e një traktati ndërkombëtar mund të rrëzohet nga Asambleja 
Nacionale nga shumica e dy të tretave. 
 
 Një akt mund të deklarohet jokushtetues nga dita e vendimit, nga dita e 
miratimit ose nga dita e përcaktuar nga trupi i kontrollit kushtetues. Kjo është e 
rëndësishme për praktikën e zbatimit të ligjit dhe për rishikimin e vendimeve 
individuale të marra në bazë të aktit të deklaruar antikushtetues. 
 
 Rritja e rolit të ligjit, shtimi i numrit të ligjeve dhe ndërhyrjes së shtetit 
nëpërmjet akteve për rregullimin marrëdhënieve shoqërore e ka bërë më aktiv 
kontrollin kushtetues. Ajo siguron unitetin e zhvillimit të sistemit ligjor në përputhje 
me Kushtetutën. 
 
 

Disa përfundime  
  

Organet kushtetuese legjislative janë elementë të rëndësishëm të shtetit 
kushtetues modern. Sot pothuajse të gjitha shtetet kanë organe kushtetuese 
legjislative, megjithëse roli i tyre në mekanizmin shtetëror mund të jetë i ndryshëm - 
nga ai formal deri te një rol shumë aktiv e i rëndësishëm. 

 
 Vendi i trupave legjislativë në procesin ligjbërës përcaktohet nga dy faktorë. 
Nga njëra anë, aktet e trupave legjislativë janë burime të rëndësishme të të gjitha 
sistemeve ligjore dhe ato rriten në numër dhe në influencë në zhvillimin e sistemit 
ligjor dhe të shoqërisë në përgjithësi. Nga ana tjetër, roli real i procesit ligjbërës varet 
nga tradita politike dhe forma e qeverisjes. Pozita e trupave ekzekutivë është duke u 
forcuar pothuajse në të gjitha vendet. Trupat ekzekutivë adoptojnë aktet në bazë të 
pushteteve të deleguara, mund të adoptojnë akte në rastet e marrjes së “masave 
emergjente”, etj. Trupat ekzekutivë kontrollojnë fazat para - legjislative të ligjbërjes, 
duke qenë se qeveria është iniciatori kryesor i projekteve të cilat kanë një shans të 
bëhen ligje. Procesi legjislativ kontrollohet gjithashtu nga Qeveria në mënyrë të 
veçantë në vendet parlamentare. Në disa vende ato quhen si ‘makina për aprovimin e 
vendimeve te qeverisë’. Në vendet me sistem presidencial dhe gjysmë-presidencial 
organet kushtetuese legjislative janë më të pavarura nga ekzekutivi. 
 
 Sot procesi ligjbërës në trupat legjislativë është pjesa e dukshme e ‘ajsbergut’, 
pjesa më e madhe e të cilit është e fshehur për publikun. Në një shkallë të madhe, ai 
është i rregulluar nga trupat ekzekutivë, partitë politike dhe lobet. Legjislaturat presin 
agjencitë ekzekutive të përgatisin projektet dhe të lobojnë; agjencitë mendohet të jenë, 
në mënyrë të drejtë apo të gabuar, si përfaqësuese të interesit të publikut, të cilat jo 
rrallë janë në kundërshtim me interesat private që përfaqësohen nga lobet e tregtisë 
dhe të industrisë.55 Në fakt, ky pozicion mund të variojë në vende me forma të 
ndryshme të qeverisjes kështu që ka diferenca në marrëdhëniet e trupit legjislativ dhe 
ekzekutiv në sferën e ligjbërjes në vendet me sistem parlamentar, presidencial dhe 
gjysmë-presidencial. 
 

55 Hetzel, J., Legislative law and process, Cases and Materials, 1980, f.189. 
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 Roli i trupave legjislativë në procesin ligjbërës është i lidhur me rolin e ligjeve 
si burime të së drejtës. Sot trupat ekzekutivë miratojnë shumë akte. Organet 
kushtetuese legjislative kanë pushtet të kontrollojnë ligjbërjen e trupave ekzekutivë. 
Niveli i kontrollit varet nga forma e qeverisjes dhe nga karakteristikat specifike të 
familjes që i përket sistemi ligjor- romake-gjermane-common law. Në disa vende 
organet kushtetuese legjislative ushtrojnë një kontroll më strikt (nëpërmjet komiteteve 
parlamentare) në disa të tjera ushtrojnë më pak kontroll. Por, koordinimi midis 
trupave legjislativë dhe ekzekutivë është i rëndësishëm për krijimin e uniformitetit 
dhe stabilitetit në sistemin ligjor, respektimin e legjitimitetit dhe realizimin në 
praktikë të parimit të shtetit të së drejtës. 
 
 Procesi ligjbërës dhe roli i trupave legjislativë bazohen në parimet kushtetuese 
të demokracisë, ndarjes së pushteteve, shtetit social. Këto parime mbushen me 
përmbajtje konkrete në vendet me sistem ligjor dhe tradita politike të ndryshme. 
 
 Aktet e trupave legjislativë në procesin ligjbërës miratohen sipas mënyrave 
demokratike. Grupe të ndryshëm politikë dhe sociale mund të influencojnë në proces. 
Ky proces është i hapur dhe nën kontrollin e opinionit publik. Të gjitha këto 
argumente të çojnë në konkluzionin se trupat legjislativë mbajnë, në mënyrë formale, 
pozicionin drejtues në procesin ligjbërës. 
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II. NDARJA HORIZONTALE E PUSHTETEVE 

 
 
Kushtetuta, në përgjithësi, përmban dy lloje dispozitash/normash: 

dispozita/norma që përcaktojnë parimet dhe vlerat që qëndrojnë në themel të rendit 
kushtetues, ku përfshihen dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut (dispozita 
materiale); dhe, dispozitat që rregullojnë ndarjen, organizimin dhe funksionimin e 
pushteteve dhe institucioneve kushtetuese (strukturore/organike). Këto të fundit 
përcaktojnë dhe strukturën normative (arkitekturën) të sistemit tonë kushtetutues. 
Dispozitat strukturore/organike përcaktojnë ndarjen e kompetencave në nivel 
horizontal (ndarja e pushteteve ndërmjet ligjvënësit, ekzekutivit dhe gjyqësorit) dhe 
në nivel vertikal (decentralizimi i pushtetit dhe autonomia vendore).  

 
Në këtë pjesë do të trajtojmë kufijtë kushtetues strukturorë që i imponohen 

ligjvënësit në nivelin horizontal. Fillimisht do të vlerësojmë ndarjen e kompetencës 
legjislative brenda parlamentit. Në vazhdim do të vlerësohen marrëdhëniet 
funksionale ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit dhe ligjvënësit dhe gjyqësorit. Si një 
çështje e veçantë në ndarjen e kompetencave në nivelin horizontal do të trajtohet dhe 
marrëdhënia ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit në fushën e financave publike dhe 
buxhetit të shtetit. 

 
 
 
1. Ndarja e kompetencës legjislative brenda parlamentit 

 

1.1 Hyrje: Struktura e parlamentit shqiptar 
 

Parlamenti shqiptar, nga pikëpamja e strukturës së jashtme, është me një 
dhomë. Sipas Kushtetutës, “Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur me 
sistem proporcional me zona zgjedhore shumemërore.” Në këtë kuptim, pushteti 
ligjvënës ushtrohet nga Kuvendi si një dhomë e vetme, në mënyrë kolegjiale. Disa 
nga faktorët kryesorë që kanë përcaktuar strukturën njëdhomëshe të parlamentit 
shqiptar janë: karakteri unitar i shtetit, përbërja homogjene e popullsisë; tradita në 
Shqipëri; dhe numri i popullsisë.56 

 
Në debatet e Komisionit parlamentar për hartimin e kushtetutës aktuale ka 

pasur shumë diskutime lidhur me mundësinë e krijimit të një dhome të dytë. Një 
variant i propozuar parashikonte si dhomë të dytë Senatin, me kompetencë ligjvënëse 
dhe me anëtarë të caktuar nga këshillat e qarqeve. Por, propozimi për krijimin e 
senatit, pas konsultimit dhe me Komisionin e Venecies, nuk u mbështet nga shumica e 
komisionit parlamentar.57 

 
Parlamenti dydhomësh (bikameralizmi) ka domethënie të ndryshme sipas 

epokave dhe vendeve. Bikameralizmi, në mënyrë klasike, përfaqësohet nga 
Parlamenti Britanik me Dhomën e Lordëve dhe me Dhomën e Komuneve. Dhoma “e 

56 Omari, Luan & Anastasi, Aurela, E Drejta kushtetuese, Sht. Bot. ABC, 2008, f.195. 
57 Po aty, f.200-201; “Debati kushtetues”, botim i prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Tiranë 2006, 
vëll.1, f.194 e vijuese. 
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lartë” pranë monarkut ka përfaqësuar shpeshherë aristokracinë e dalë nga fisnikët, me 
të cilët u bashkua dhe borgjezia e lartë (Dhoma e Lordëve). Më pas, u krijua Dhoma e 
Komuneve, me prejardhje nga “klasat e mesme”, së cilës, me përhapjen e zgjedhjeve 
të përgjithshme, iu kërkua të bëhej përfaqësuesja e gjithë popullit. Dhomat e larta, të 
cilat në fillimin e tyre kishin si qëllim kufizimin e pushtetit të monarkut (sovranit), u 
bënë një mbështetje e këtij të fundit përballë përfaqësimit popullor.58 

 
Në kushtetutat bashkëkohore bikameralizmi kryesisht është 

vlerësuar/përcaktuar si nevojë e federalizmit. Njëra dhomë, si përfaqësuese e federatës 
në unitetin e saj, ka për qëllim sigurimin e pjesëmarrjes së shtetasve të shtetit federal, 
ndërsa tjetra ka për qëllim sigurimin e pjesëmarrjes së entiteteve të federuara (shtetet, 
landet, etj.) Tipike në këtë drejtim është sistemi gjerman. Parlamenti gjerman 
përbëhet nga Bundestagu, i cili zgjidhet drejtpërsëdrejti dhe, Bundesrati, i cili 
përfaqëson shtetet (landet). Senati në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (Dhoma e lartë 
e Kongresit) përbëhet nga dy anëtarë për çdo shtet, pavarësisht nga popullata dhe, për 
rrjedhojë, ai konsiderohet se përfaqëson interesat e shteteve; ndërsa, Dhoma e 
Përfaqësuesve (Dhoma e ulët) zgjidhet drejpërsëdrejti nga populli. Nga vendet e tjera 
me një legjislaturë bikamerale, ku njëra dhomë është e lidhur me rajonet apo ndarjet 
vendore, mund të përmendet Afrika e Jugut (Asambleja Kombëtare dhe Këshilli 
Kombëtar i Provincave), Meksika (Senati dhe Dhoma e Deputetëve) dhe India 
(Dhoma e Popullit dhe Këshilli i Shteteve). 

 
Në një numër shtetesh që konsiderohen unitarë apo rajonalë, një Dhomë e ulët, 

e zgjedhur me votim të përgjithshëm të drejtpërdrejtë, bashkëekziston me një dhomë 
të dytë që zgjidhet herë me votim jo të drejtpërdrejtë (Franca, Vendet e Ulëta), herë 
me votim të përgjithshëm të drejtpërdrejtë (Spanja, Italia, Japonia). Këto dy dhoma 
janë të strukturuara për të shërbyer si balancë kundrejt njëra-tjetrës. Në shumë 
sisteme, anëtarët e Dhomës së Lartë përzgjidhen nëpërmjet një mekanizmi të 
ndryshëm nga ai që zbatohet për anëtarët e Dhomës së Ulët. Anëtarët e Senatit 
Francez, për shembull, përzgjidhen në mënyrë jo të drejtpërdrejtë nga zyrtarët 
rajonalë dhe anëtarët e Asamblesë Kombëtare.  

 
Bikameralizmi mund të zbatohet si në vendet me sistem presidencial, ashtu 

edhe tek ato me sistem parlamentar. Sistemet parlamentare me legjislatura një 
dhomëshe mund të jenë veçanërisht më eficente, por ato kritikohen se kanë kontroll 
dhe balancë të pamjaftueshme (check and balance).59  

 
Për partizanët e monokamerizmit, bikameralizmi është jo demokratik. 

Përfaqësimi i popullit nuk mund të ndahet; në këtë mënyrë, nuk është i mundur 
krijimi i një dhome të dytë (Finlanda, Islanda, Izraeli, Norvegjia). Demokracia, sipas 
tyre, nuk është gjë tjetër veçse vullneti i mazhorancës, i shprehur në një asamble të 
vetme, nën kontrollin e popullit: ky është një koncept që rrjedh nga idetë e Rusoit dhe 
koncepti jakobin i institucioneve.60 

 
Përkundrazi, për ata që e mbrojnë atë, bikameralizmi do të ishte garant i një 

lloj ekuilibri në demokraci. Pranë një asambleje që zgjidhet me votim të përgjithshëm 

58 The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, 2012, f.561. 
59 The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, 2012, f.561. 
60 Chagnollaud, Dominique, Droit Constitutionnel Contemporain, Tome 1, bot. i gjashtë, Dalloz 2009, 
f.132. 
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të drejtpërdrejtë, për një periudhë kohore mjaft të shkurtër dhe, që ripërtërihet në 
tërësinë e saj, mund të ekzistojë një dhomë e dytë, e zgjedhur në mënyrë demokratike, 
që siguron më shumë vazhdimësi dhe shmang ‘gjaknxehtësitë’ e së parës: nëpërmjet 
ripërtëritjeve të pjesshme, një moshe më të madhe për t’u zgjedhur, një mandati më të 
gjatë në kohë, një votimi të përgjithshëm jo të drejtpërdrejtë. Në këtë mënyrë, 
bikameralizmi zbut gjithë-fuqinë e një dhome të vetme. Për partizanët e 
bikameralizmit, demokracia përbën pikë së pari kufizimin e pushtetit dhe garancinë e 
lirisë, duke parandaluar ekseset e maxhorancës; ky është dhe njëri nga konceptet e 
shtrenjta liberale të Monteskjesë mbi institucionet.61 

 
Këto kundërshti kanë humbur disi domethënien e tyre që prej vendosjes së 

kontrollit të kushtetutshmërisë në demokracitë perëndimore, ç’ka përbën dhe 
ekuilibrin ndaj ekseseve të mundshme të mazhorancës. Edhe pse me rezervën e një 
përfshirjeje të ekuilibruar, legjitimiteti “teknik” i dhomës së dytë vazhdon të mbetet 
ende.62 63 

 
Demokracitë me parlament njëdhomësh, ku përfshihet edhe Shqipëria, kanë 

përshtatur procedura të tilla që synojnë arritjen e një rezultati të ngjashëm me 
bikameralizmin: lexime të dyfishta, procedura dhe afate për shqyrtimin e 
projektligjeve, garanci për shqyrtimin e propozimeve të minorancës, procedura të 
veçanta për propozimin e disa projektligjeve, shumica të cilësuara për miratimin e 
disa ligjeve etj.. Më poshtë do të përqëndrohemi në trajtimin e çështjes së ndarjes së 
kompetencës legjislative brenda parlamentit, nisur nga shumicat e ndryshme, që 
Kushtetuta kërkon për miratimin e disa ligjeve.  

 
 

1.2 Ndarja e kompetencës legjislative brenda parlamentit 
 

Ligjet, nisur nga procedurat e miratimit të tyre, i ndajmë në dy kategori 
kryesore: ligjet e përforcuara dhe ligjet e zakonshme.64 Në kuptimin e ligjeve të 
përforcuara përfshihen: a) ligjet e parashikuara nga neni 81/2 i Kushtetutës, të cilat 
duhet të miratohen me jo më pak se tri të pestat e të gjithë deputetëve; b) ligjet që 
ratifikojnë marrëveshje ndërkombëtare, në bazë të të cilave u delegohen organizatave 
ndërkombëtare kompetenca shtetërore për çështje të veçanta (neni 123 i Kushtetutës); 
dhe ligjet për vendosjen ose për kalimin e forcave ushtarake të huaja në territorin e 
RSH, si dhe për dërgimin e forcave ushtarake shqiptare jashtë territorit (neni 12/3 i 
Kushtetutës). Këto ligje duhet të miratohen me shumicën e të gjithë deputetëve. Në 
kategorinë e ligjeve të zakonshme përfshihen të gjitha ligjet që miratohen sipas nenit 
78/1 të Kushtetutës. Një ligj i tillë konsiderohet i miratuar nëse në momentin e votimit 
parlamentar kanë qenë të pranishëm minimalisht 71 deputetë dhe për atë ligj kanë 
votuar “pro” jo më pak se gjysma plus një e anëtarëve të pranishëm65.  

 

61 Po aty, f.133. 
62 Po aty. 
63 Për një trajtim më të zgjeruar lidhur me argumentet në favor dhe kundër parlamentit dydhomësh 
shih: Omari, Luan & Anastasi, Aurela,  E Drejta kushtetuese, Shtëpia Botuese ABC, 2008, f.196-197; 
Omari, Luan, Sistemi Parlamentar, Botimet “Elena Gjika”, Bot. i tretë, 2004, f.83-94; Bufi, Ylli, 
Tempulli i Demokracisë, Botimet OMBRA GVG, 2010, f.340. 
64 Omari, Luan & Anastasi, Aurela, E Drejta kushtetuese, Shtëpia Botuese ABC, 2008, f.48. 
65 Shih vendimin nr.29/2009 të GJK. 
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Marrëdhëniet midis ligjeve të miratuara me shumicë të cilësuar dhe ligjeve të 
zakonshme, mund të shihen në dy mënyra të ndryshme: si marrëdhënie midis 
burimeve të së drejtës, të vendosura në nivele të ndryshme në hierarkinë e normave, 
ose si një marrëdhënie e bazuar mbi parimin e shpërndarjes së kompetencave.66  

 
Nisur edhe nga një interpretim historik e teleologjik i nenit 81/2, hartuesit e 

Kushtetutës kanë synuar që një kategori ligjesh, për shkak të rëndësisë të tyre, të 
miratoheshin nga Kuvendi me shumicë të cilësuar, së pari, për t’i bërë ato sa më të 
qëndrueshme dhe, së dyti, për të shmangur mundësinë që forca politike, që do të 
kishte shumicën, të cenonte parime themelore për funksionimin e një shoqërie 
demokratike.67 

 
Rregullime të ngjashme për miratmin me shumicë të cilësuar të ligjeve 

organike i hasim dhe në Kushtetutat e disa vendeve të tjera në Europë. Kështu, 
Kushtetuta spanjolle në nenin 81 përcakton se “Miratimi, ndryshimi ose shfuqizimi i 
ligjeve organike kërkon shumicën absolute të Kongresit në një votim përfundmitar për 
tërësinë e projektit.”68; Kushtetuta franceze në nenin 46 parashikon se ligjet 
organike“...në mungesë të një marrëveshjeje ndërmjet të dy dhomave, teksti nuk 
mund të miratohet nga Asambleja Kombëtare në lexim të fundit, veçse me shumicën 
absolute të anëtarëve të saj.”69; Kushtetuta rumune, në nenin 74 parashikon se “Ligjet 
organike...miratohen me shumicën e anëtarëve të çdo dhome.”70  

 
GJK, nëpërmjet interpretimit kushtetues, ka evidentuar/zhvilluar disa 

standarde që rrjedhin nga kërkesat e nenit 81/2 të Kushtetutës. Këto standarde mund 
t’i ndajmë në dy grupe. Në grupin e parë janë ato të karakterit procedural dhe material 
që lidhen me zbatimin e nenit 81/2 pavarësisht nga ligjet që janë të listuara, ndërsa në 
grupin e dytë përfshihen ato standarde që lidhen me ligje të veçanta. Konkretisht, nga 
lista e ligjeve që duhet të miratohen me tri të pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit, 
sipas këtij neni, në jurisprudencën kushtetuese janë ngritur disa çështje që lidhen me 
kuptimin dhe zbatimin e parashikimeve për këto ligje: a) ligjet për organizimin dhe 

66 Shih vendimin nr.9/2010 të GJK. 
67 Shih “Debati Kushtetues 1” f.298 e në vijim, referuar në vendimin nr.1, datë 12.01.2011 të Gjykatës 
Kushtetuese. 
68 Sipas nenit 81/1 të Kushtetutës spanjolle, ligje organike janë ato që trajtojnë rregullimin e të drejtave 
themelore dhe të lirive publike, ato që miratojnë Statutet Autonome dhe regjimin zgjedhor të 
përgjithshëm, si dhe të tjerat të parashikuara nga Kushtetuta.  
69 Sipas nenit 46 të Kushtetutës franceze, “Ligjet organike mund të shpallen vetëm pasi Këshilli 
Kushtetues të ketë deklaruar se ato janë në pajtim me Kushtetutën.” 
70 Sipas nenit 72, “Ligji organik rregullon: a) sistemin elektoral; b) organizimin dhe funksionimin e 
partive politike; c) organizimin dhe zhvillimin e referendumit; d) organizimin e Qeverisë dhe të 
Këshillit të Lartë të Mbrojtjes së vendit; e) regjimin e gjendjes së luftës ose të gjendjes së emergjencës; 
f) shkeljet, dënimet dhe regjimin e ekzekutimit të tyre; g) dhënien e amnistisë ose të faljes kolektive; h) 
organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, të Gjykatave, të Prokurorisë dhe të 
Gjykatës së Llogarive; i) statusin e funksionarëve publikë; j) konfliktin admnistrativ; k) regjimin 
juridik të përgjithshëm të pronës dhe të trashëgimisë; l) rregullat e përgjithshme në lidhje me 
marrëdhëniet e punës, sindikatat dhe mbrojtjen shoqërore; m) organizmin e përgjithshëm të arsimit; n) 
regjimin e përgjithshëm të kulteve; o) organizimin administrativ të territorit dhe të kryeqytetit, si dhe 
rregullat e përgjithshme në lidhje me autonominë lokale; p) vendosjen e zonës ekonomike ekskluzive; 
fushat e tjera për të cilat Kushtetuta parashikon miratimin e ligjeve organike.”  
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funksionimin e institucioneve, të parashikuara nga Kushtetuta71; d) kodet72; e) ligji 
për statusin e funksionarëve publikë73; ë) ligji për amnistinë74.  

 
Jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar çështjen nëse parashikimi i nenit 81/2, 

lidhur me shumicën e tri të pestave për miratimin e ligjeve të listuara në këtë nen, 
kërkon vetëm respektimin e shumicës së kërkuar të votave në miratimin e ligjit apo 
përveç shumicës së kërkuar duhet të respektohen dhe kërkesa të tjera procedurale. Më 
konkretisht, nëse një ligj që duhet të miratohet me tri të pestat e të gjithë anëtarëve 
është miratuar në Kuvend me këtë shumicë, por në preambulën e ligjit nuk referohet 
neni 81/2, a konsiderohet se është respektuar kjo dispozitë?  

 
Lidhur me çështjen e mësipërme, Gjykata, gjatë kontrollit kushtetues të ligjit 

nr. 9754, datë 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë” ka mbajtur 
qëndrimin: “... pavarësisht se formalisht është mbështetur në nenin 78 të Kushtetutës, 
[Kuvendi] ka ndjekur të njëjtën procedurë parlamentare në të cilën kalojnë ligjet që 
miratohen në bazë të nenit 81 të Kushtetutës. Në këto kushte, Gjykata vlerëson se në 
çështjen konkrete kontrolli i saj duhet të shtrihet në shqyrtimin nëse Kuvendi, në 
miratimin e ligjit objekt kërkese, ka respektuar kuorumin dhe shumicën prej tri të 
pestave të anëtarëve të tij, kërkuar nga neni 81, paragrafi i dytë, i Kushtetutës. ... 
Gjykata vëren se Kuvendi, në miratimin e ligjit objekt kërkese, ka plotësuar kuorumin 
dhe shumicën e domosdoshme kushtetuese prej tri të pestave të të gjithë anëtarëve të 
tij.”75  

 
Jam shprehur kundër këtij qëndrimi dhe me mendimin e pakicës, në mënyrë të 

përmbledhur, kam dhënë argumentet në vijim. Në këndvështrimin formal, neni 81/2 i 
Kushtetutës kërkon që ligjet e përcaktuara shprehimisht në këtë nen, në preambulën e 
tyre, të bazohen pikërisht në këtë dispozitë të Kushtetutës. Referenca në preambul 
tregon se propozuesi/iniciatori i këtyre lloj projektligjesh e ka pasur parasysh që 
projektligji konkret, për shkak të rëndësisë së tij, ndjek një procedurë miratimi të 
veçantë në raport me ligjet e tjera. Gjithashtu, referenca në këtë nen i informon dhe i 
tërheq vëmendjen deputetëve, që në fillim të procesit ligjvënës, se projektligji që është 
në proces shqyrtimi kërkon shumicë të cilësuar dhe rrjedhimisht, edhe procedura që 
do të ndiqet duhet të respektojë kërkesat e nenit 81/2 të Kushtetutës. Referimi te neni 
81/2 i Kushtetutës është gjithashtu një garanci për të ardhmen, pasi shmang rrezikun 
që ndryshimet e mundshme të ligjit të bëhen me shumicë të thjeshtë, sipas procedurës 
së parashikuar në nenin 78 të Kushtetutës, të referuar në preambul, ndërkohë që duhen 
bërë me shumicë të cilësuar, bazuar në kriteret që përcakton neni 81/2 i Kushtetutës.  

 
Lidhur me ligjet për organizimin dhe funksionimin e institucioneve të 

parashikuara nga Kushtetuta, sipas nenit 81, pika 2, shkronja “a” dhe nenit 6, 
jurisprudenca kushtetuese i ka dhënë përgjigje pyetjes: “Çfarë kuptojmë me 
institucione të parashikuara nga Kushtetuta dhe cilat janë kriteret mbi bazën e të 
cilave vlerësohet nëse një institucion konsiderohet institucion kushtetues në kuptim të 
këtij neni?”. Sipas kësaj jurisprudence, duhet të bëhet dallimi ndërmjet institucioneve 
kushtetuese nga njëra anë, dhe institucioneve me rëndësi kushtetuese apo të 

71 Shih vendimet nr.19/2007, 25/2008, 9/2010 të GJK. 
72 Shih vendimet nr.3/2010, 1/2011 të GJK. 
73 Vendimi për aktin normativ për nëpunësin civil, vendimi për administratën gjyqësore. 
74 Shih vendimin nr.16/2010 të GJK. 
75 Shih vendimin nr.38/2013 të GJK. 
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parashikuara nga Kushtetuta, nga ana tjetër. Dallimi qëndron se të parët janë organe të 
nevojshëm e të pashmangshëm në përcaktimin e formës së shtetit e të qeverisjes, 
ndërsa të dytët, pavarësisht nga fakti i përmendjes shprehimisht prej Kushtetutës, 
kontribuojnë për përcaktimin e rregullimit demokratik kushtetues dhe si organe 
ndihmëse nuk janë thelbësorë për strukturën kushtetuese të shtetit. Sipas GJK, 
“Kushtetuta, në neni 81, pika 2, shkronja “a” me termin “institucioneve të 
parashikuara nga Kushtetuta”, ka pasur parasysh një shtrirje të gjerë të tij, duke 
përfshirë në të njëjtin rregullim procedural miratimin e ligjeve, si për organizimin dhe 
funksionimin e institucioneve kushtetuese, ashtu edhe për institucionet e parashikuara 
prej saj. Në këtë rregullim kushtetues nuk përfshihen vetëm institucionet kushtetuese, 
sipas kuptimit të dhënë më lartë, por edhe ato institucione të parashikuara nga 
Kushtetuta, të cilat, nëpërmjet saj, kanë fituar si personalitetin juridik ashtu edhe 
kompetencën kushtetuese. Kuptimi i termit “institucioneve të parashikuara nga 
Kushtetuta” lidhet me vullnetin e kushtetutbërësit për t’i dhënë institucionit 
personalitet juridik, me qëllim përmbushjen prej tij të kompetencës specifike 
kushtetuese.”76  

 
Lidhur me kërkesën e shkronjës “d” të nenit 81/2 për miratimin e kodeve me 

tri të pestat e të gjithë anëtarëve, përpara Gjykatës është shtruar çështja nëse miratimi 
i veprave penale me ligje të veçanta, të miratuara me shumicë të thjeshtë, është në 
përputhje me kërkesat e nenit 81, pika 2, shkronja “d” të Kushtetuës. Në disa vendime 
GJK ka mbajtur qëndrimin se veprat penale, në kuptimin material, duhet të miratohen 
me tri të pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Ajo është shprehur se “... Dispozita, 
që e klasifikon një veprim të caktuar si vepër penale jashtë dispozitave të Kodit Penal 
dhe si pjesë e një ligji të miratuar me shumicë të thjeshtë të deputetëve, bie ndesh me 
parimin e kushtetutshmërisë, pasi prek drejtpërdrejt shtetasit në të drejtat dhe liritë e 
tyre, duke mos respektuar shumicën e cilësuar për këtë qëllim, të parashikuar nga neni 
81 pika 2 të Kushtetutës. ... Gjykata konsideron se miratimi i dispozitave penale pa 
respektuar procedurën e parashikuar nga neni 81 pika 2, shkronja “d” e Kushtetutës, 
vjen në kundërshtim me parimet e shtetit të së drejtës dhe me qëllimet e legjislacionit 
penal.”77 Por, nuk ka një qëndrim të qartë në jurisprudencën kushtetuese përsa i 
përket çështjes nëse neni 81/2, shkronja “d” i imponon ligjvënësit detyrimin që veprat 
penale të miratohen vetëm brenda Kodin Penal dhe jo në ligje të veçantë, pavarësisht 
nga fakti se këto të fundit mund t’i nënshtrohen miratimit me shumicë të cilësuar. 

 
GJK është shprehur se “Në doktrinën kushtetuese të vendeve ku nuk ka 

dispozita të ngjashme me nenin 81 pika 2 të Kushtetutës shqiptare, është konsideruar 
si një problem serioz shpërndarja e normave penale jashtë Kodit Penal. Arsyeja 
qëndron në faktin se një shpërndarje e tillë ka sjellë inflacion të këtyre normave, për 
shkak të pasaktësive në formulim, zëvendësimit të rregullimeve juridike të sjelljeve, 
që mund të përbënin kundërvajtje administrative me rregullime juridike penale, duke 
krijuar njëkohësisht vështirësi serioze në njohjen, kuptimin dhe zbatimin e tyre”. 
Megjithatë, qëndrimi i mësipërm i GJK mund të merret si një orientim për ligjvënësin 
dhe nuk mund të konsiderohet standard detyrues për aq kohë sa neni 1, shkronja “a” i 
Kodit Penal nuk është shfuqizuar nga GJK si antikushtetues.  

 

76 Shih vendimin nr.25/2008 të GJK. 
77 Shih vendimet nr.3/2010 dhe nr.1/2011 të GJK. 

47 
 

                                                           



Delegimi i përgjithshëm që ka bërë ligjvënësi në paragrafin e dytë të nenit 1, 
shkronja “a” të KP-së, për përfshirjen e dispozitave penale edhe në ligje të tjera, dhe 
delegimi specifik që përmban paragrafi i katërt i nenit 45 të KP-së për rregullimin me 
ligj të veçantë të veprave penale dhe masave ndëshkuese ndaj personave juridikë, nuk 
nënkuptojnë miratimin e dispozitave të reja penale me ligje të thjeshta. Këto dy lloj 
delegimesh kërkojnë domosdoshmërisht respektimin në çdo rast të parimeve të 
ligjshmërisë dhe të shtetit të së drejtës, të sanksionuara në nenet 4, 29, në lidhje dhe 
me nenin 81, pika 2, të Kushtetutës. 
 
 

1.3 Konkluzione 
 

Më lart jemi përpjekur të analizojmë çështjen e ndarjes së kompetencës 
legjislative brenda parlamentit, nisur nga shumicat e ndryshme që Kushtetuta kërkon 
për miratimin e disa ligjeve. Marrëdhënia midis ligjeve të miratuara me shumicë të 
cilësuar dhe ligjeve të zakonshme është vlerësuar si një marrëdhënie e bazuar mbi 
parimin e shpërndarjes së kompetencave. 

 
GJK ka vlerësuar se hartuesit e Kushtetutës kanë synuar që një kategori 

ligjesh, për shkak të rëndësisë të tyre, të miratoheshin nga Kuvendi me shumicë të 
cilësuar: së pari, për t’i bërë ato sa më të qëndrueshme dhe, së dyti, për të shmangur 
mundësinë që forca politike, që do të kishte shumicën, të cenonte parime themelore 
për funksionimin e një shoqërie demokratike. 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka shqyrtuar disa çështje që lidhen me ndarjen e 

kompetencës legjislative brenda parlamentit dhe ka evidentuar/zhvilluar disa 
standarde që rrjedhin nga kërkesat e nenit 81/2 të Kushtetutës. Këto standarde, në 
funksion të analizës, janë ndarë në dy grupe. Në grupin e parë janë ato të karakterit 
procedural dhe material që lidhen me zbatimin e nenit 81/2 pavarësisht nga ligjet që 
janë të listuara, ndërsa në grupin e dytë përfshihen ato standarde që lidhen me ligje të 
veçantë. 

 
Lidhur me standardet e grupit të parë, është vlerësuar çështja nëse parashikimi 

i nenit 81/2, për miratimin me shumicën e tri të pestave të ligjeve të listuara në këtë 
nen, kërkon vetëm respektimin e shumicës së kërkuar të votave në miratimin e ligjit 
apo përveç shumicës së kërkuar duhet të respektohen dhe kërkesa të tjera procedurale. 
Më konkretisht, nëse një ligj që duhet të miratohet me tri të pestat e të gjithë anëtarëve 
është miratuar në Kuvend me këtë shumicë, por në preambulën e ligjit nuk referohet 
neni 81/2, a konsiderohet se është respektuar kjo dispozitë? Ndryshe nga standardi i 
vendosur nga GJK kemi shprehur qëndrimin se, në këndvështrimin formal, neni 81/2 i 
Kushtetutës kërkon që ligjet e përcaktuara shprehimisht në këtë nen, në preambulën e 
tyre, të bazohen pikërisht në këtë dispozitë të Kushtetutës. Referenca në preambul 
tregon se propozuesi/iniciatori i këtyre lloj projektligjesh e ka pasur parasysh që 
projektligji konkret, për shkak të rëndësisë së tij, ndjek një procedurë miratimi të 
veçantë në raport me ligjet e tjera. Gjithashtu, referenca në këtë nen i informon dhe i 
tërheq vëmendjen deputetëve, që në fillim të procesit ligjvënës, se projektligji që është 
në proces shqyrtimi kërkon shumicë të cilësuar dhe rrjedhimisht, edhe procedura që 
do të ndiqet duhet të respektojë kërkesat e nenit 81/2 të Kushtetutës. Referimi te neni 
81/2 i Kushtetutës është edhe një garanci për të ardhmen, pasi shmang rrezikun që 
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ndryshimet e mundshme të ligjit të bëhen me shumicë të thjeshtë, sipas procedurës së 
parashikuar në nenin 78 të Kushtetutës, të referuar në preambul, ndërkohë që duhen 
bërë me shumicë të cilësuar, bazuar në kriteret që përcakton neni 81/2 i Kushtetutës.  

 
Në grupin e dytë, së pari është vlerësuar përmbajtja shkronjës “a”, të pikës 2, 

të nenit 81, lidhur me ligjet për organizimin dhe funksionimin e institucioneve të 
parashikuara nga Kushtetuta: “Çfarë kuptojmë me institucione të parashikuara nga 
Kushtetuta dhe cilat janë kriteret mbi bazën e të cilave vlerësohet nëse një institucion 
konsiderohet institucion kushtetues në kuptim të këtij neni?”. Sipas kësaj 
jurisprudence, duhet të bëhet dallimi ndërmjet institucioneve kushtetuese, 
institucioneve me rëndësi kushtetuese apo të parashikuara nga Kushtetuta dhe 
institucioneve që përmenden në Kushtetutë. “Institucione të parashikuara nga 
Kushtetuta” janë ato institucione që kanë fituar si personalitetin juridik ashtu edhe 
kompetencën specifike kushtetuese. Lidhur me këtë pikë, ka disa çështje që ngelen të 
hapura, të cilat nuk janë shtruar përpara gjykimit kushtetues: Çfarë kuptojmë me 
“organizmin dhe funksionimin e institucioneve”? Deri në çfarë shkalle rregullimet që 
lidhen me organizimin dhe funksionimin e institucioneve duhet të përcaktohen me 
ligjet organike përkatëse? Nëse këto rregullime janë të detajuara, a mund të sjellin 
implikime në pavarësinë/autonominë organizative të institucioneve kushtetuese të 
caktuara/veçanta?  

 
  Lidhur me kërkesën e shkronjës “d” të nenit 81/2 për miratimin e kodeve me 

tri të pestat e të gjithë anëtarëve, është shtruar çështja nëse miratimi i veprave penale 
me ligje të veçanta, të miratuara me shumicë të thjeshtë, është në përputhje me 
kërkesat e nenit 81, pika 2, shkronja “d” të Kushtetuës. Në disa vendime është 
mbajtur qëndrimi se veprat penale, në kuptimin material, duhet të miratohen me tri të 
pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Por, nuk ka një qëndrim të qartë në 
jurisprudencën kushtetuese përsa i përket çështjes nëse neni 81/2, shkronja “d” i 
imponon ligjvënësit detyrimin që veprat penale të miratohen vetëm brenda Kodin 
Penal dhe jo në ligje të veçantë, pavarësisht nga fakti se këto të fundit mund t’i 
nënshtrohen miratimit me shumicë të cilësuar. Qëndrimi i GJK mund të merret si një 
orientim për ligjvënësin dhe nuk mund të konsiderohet standard detyrues për aq kohë 
sa neni 1, shkronja “a” i Kodit Penal nuk është shfuqizuar nga GJK-ja si 
antikushtetues. 

 
Në çështjet e shqyrtuara në lidhje me zbatimin e nenit 81/2 të Kushtetutës 

vërehet një qasje metodike që anon më shumë në një interpretim historik e teleologjik 
të dispozitës sesa në interpretimin literal dhe formalist. Ky qëndrim mund të ilustrohet 
me rastet që kanë patur për objekt dispozitat që përcaktojnë veprat penale.  
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2. Marrëdhëniet ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit 

 

2.1 Hyrje 
 

Shqipëria, sipas nenit 1 të Kushtetutës, është republikë parlamentare. Ky 
sistem qeverisjeje, bazuar në teorinë klasike të së drejtës kushtetuese, në dallim nga 
sistemi presidencial ku ndarja e pushteteve është më strikte/e ngurtë, ka si kriter 
thelbësor ndarjen e zbutur ndërmjet pushtetit ligjvënës dhe atij ekzekutiv si dhe 
përgjegjësinë politike të këtij të fundit përpara parlamentit të zgjedhur nga populli78. 
Mbi bazën e këtij koncepti, Kushtetuta ka rregullar dhe marrëdhëniet ligjvënës-
ekzekutiv, duke i njohur këtyre pushteteve instrumentet e nevojshëm për të 
bashkëvepruar dhe balancuar njëri-tjetrin.  

 
Në kuadër të këtij punimi, pa patur si qëllim trajtimin e të gjitha aspekteve 

kushtetuese të marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy pushteteve, kemi vlerësuar të 
përqëndrohemi në dy drejtime: në kufizimet dhe standardet kushtetuese për delegimin 
e funksionit legjislativ dhe në ndërhyrjet e ekzekutivit në fushën e ligjit sipas nenit 
101 të Kushtetutës. Këtë përzgjedhje e kemi bërë duke patur parasysh dhe çështjet e 
vlerësuara në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese lidhur me këto drejtime. 
 
 

2.2 Delegimi i kompetencës legjislative  
 

Kuvendi është organi i vetëm i veshur nga Kushtetuta me pushtetin për 
miratimin e ligjeve në kuptimin formal.79 Me ligj, në kuptimin formal (stricto sensu), 
kuptojmë aktin normativ (rregullat normative) të miratuar nga Kuvendi sipas një 
procedure të caktuar. Si rregull i përgjithshëm, ligjvënësi duhet të parashikojë me ligj 
rregullat thelbësore në një fushë ose në një marrëdhënie të caktuar dhe të ngarkojë 
qeverinë dhe organet e tjera kushtetuese për nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të 
ligjeve. Aktet nënligjore, në kuptim të nenit 116 të Kushtetutës, janë të gjitha aktet 
normative që nxirren nga organet e parashikuara në Kushtetutë, në bazë dhe për 
zbatim  të  ligjeve,  në  respekt  të parimit të ndarjes së pushteteve ndërmjet ligjvënësit  
dhe ekzekutivit.80 Aktet nënligjore, në varësi nga organi që i nxjerr, marrin emërtime 
të ndryshme.81  

78 Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, bot. i tretë, Puf, Press Universitaire de 
France, 2004, f.191-192. 
79 Në Shqipëri, ligjet përbëjnë burimin kryesor të së drejtës. Sistemi juridik shqiptar i përket familjes 
romako-gjermanike, në traditën e së cilës, në dallim nga tradita anglo-amerikane (familja common 
law), ligji i miratuar nga pushteti ligjvënës përbën burimin kryesor të së drejtës (tradita pozitiviste). Për 
veçoritë dhe dallimet ndërmjet traditës juridike romako-gjermanike (civil law) dhe asaj anglo-
amerikane (common law) shih: John Henry Merryman, Tradita e së Drejtës Civile, Hyrje në sistemet 
juridike të Evropës Perëndimore dhe të Amerikës Latine, për bot. shqip. “Libri Universitar” Tiranë, 
1993; Michel Fromont, Sistemet juridike më të mëdha të së drejtës, për bot. shqip. Papirus, 2009. 
80 Arsyet që e bëjnë të nevojshëm dhe të dobishëm ekzistencën e akteve nënligjore përmblidhen si 
vijon:  
a) Ligjvënësi, pa dyshim nuk do të mund të miratojë të gjitha rregullat e detajuara po aq mirë sa ligjet e 
përgjithshme, dhe procesi i zakonshëm ligjvënës, që realizohet nëpërmjet shqyrtimit dhe votimit, nuk 
mund të jetë i përshtatshëm për aktet nënligjore.  
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Kushtetuta, në dallim nga Ligji për dispozitat kryesore kushtetuese82, i 

imponon ligjvënësit (Kuvendit) respektimin e disa kushteve për ushtrimin e 
funksionit/diskrecionit për t’i deleguar qeverisë kompetencën legjislative. Sipas 
Kushtetutës, Kuvendi, nëpërmjet ligjit, “duhet të autorizojë nxjerrjen e akteve 
nënligjore, të përcaktojë organin kompetent, çështjet që duhen rregulluar, si dhe 
parimet në bazë të të cilave nxirren këto akte”.83  

 
Rregullime të ngjashme i hasim edhe në Kushtetutat e vendeve të tjera, të cilat 

i përkasin vendeve me një sistem parlamentar qeverisjeje. Kështu, për shembull, në 
Kushtetutën spanjolle parashikohet se “Ligjet bazë duhet të përcaktojnë me saktësi 
objektin dhe shtrirjen e delegimit ligjvënës, si dhe parimet dhe kriteret që duhet të 
udhëheqin ushtrimin e tij.”84. Në Ligjin Themelor gjerman (Kushtetuta) parashikohet 
se “...në ligj duhet të përcaktohen përmbajtja, qëllimi dhe gjerësia e delegimit.”85; 
Kushtetuta italiane parashikon se “Ushtrimi i funksionit ligjvënës nuk mund t’i 
delegohet Qeverisë veçse kur përcaktohen parimet dhe kriteret drejtuese dhe vetëm 
për një kohë të kufizuar dhe për objekte të përcaktuara.”86 Kushtetuta franceze e vitit 
1958, e cila ka vendosur një sistem gjysmë presidencial,87 pranon në mënyrë ekplicite 
se si Parlamenti (të dyja dhomat) edhe ekzekutivi marrin pjesë në ligjbërje. Kushtetuta 

b) Edhe nëse kjo do të ishte e mundur, ndarja e rregullave të përgjithshme, më të rëndësishme, nga 
rregullat specifike, që përcaktojnë detaje, përbën një avantazh dhe përmirëson cilësinë e legjislacionit.  
c) Disa probleme adresohen më mirë në nivel vendor, sesa në nivel qendror, mbështetur në parimet e 
vetëqeverisjes vendore dhe të subsidiaritetit.  
ç) Objekti i disa ligjeve mund të jetë shumë teknik për t’u trajtuar nëpërmjet ligjit në kuptimin formal– 
p.sh. rregulloret në fushën e ndërtimit, rregulloret për sigurinë në punë, etj.  
d) Shpesh lind nevoja për fleksibilitet dhe për ndryshim të rregullave të detajuara në fushën e 
shërbimeve publike, sidomos kur kërkohet të futet një skemë e re.  
dh) Një tjetër arsye ekziston në rastet e akteve që trajtojnë emergjencat publike – në këto raste mund të 
nevojitet marrja e masave urgjente dhe Qeveria nuk mund të presë derisa të miratohet legjislacioni 
përkatës.  
81 Kështu, aktet e KM marrin formën e vendimeve dhe të udhëzimeve (neni 100/5 i Kushtetutës), aktet 
e ministrit marrin formën e urdhërave dhe të udhëzimeve (neni 102/4 i Kushtetutës), aktet e organeve të 
njësive të qeverisjes vendore nxirren në formën e urdhëresave, vendimeve dhe urdhërave, etj. Ligji 
duhet të autorizojë nxjerrjen e akteve nënligjore, të përcaktojë organin kompetent, çështjet që duhen 
rregulluar, si dhe parimet në bazë të të cilave nxirren këto akte (neni 118 i Kushtetuës). Aktet 
normative të KM, të ministrave, të institucioneve të tjera qendrore marrin fuqi juridike vetëm pasi 
botohen në Fletoren Zyrtare (neni 117/1 i Kushtetutës). 
82 Ligji nr.7491, datë 29.04.1991, “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, nuk parashikonte rregulla të 
veçanta për delegimin legjislativ. Në nenin 36, pika 2, parashikohej kompetenca e Këshilllit të 
Ministrave për të nxjerrë “vendime, urdhëresa e udhëzime në bazë të Kushtetutës e të ligjeve dhe për 
zbatimin e tyre”, ndërsa në nenin 39 parashikohej kompetenca e ministrave për të nxjerrë “urdhra, 
rregullore e udhëzime në bazë të ligjeve dhe urdhëresave e të vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe 
për zbatimin e tyre”. Në praktikën legjislative gjatë viteve 90’, ka qenë teknikë e zakonshme që ligji t’i 
delegonte Këshillit të Ministrave kompetencën për të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të ligjit 
nëpërmjet një formulimi të tillë: Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të 
këtij ligji. Ky formulim, duke qenë një delegim i përgjithshëm, ka krijuar probleme për kontrollin e 
akteve nënligjore lidhur me parimet e ndarjes së pushteteve dhe ligjshmërisë. Me hyrjen në fuqi të 
Kushtetutës, një delegim i tillë i përgjithshëm i kompetencës legjislative nuk është në përputhje me 
kërkesat e nenit 118 të saj. 
83 Neni 118 i Kushtetutës. 
84 Neni 82/4 i Kushtetutës spanjolle, botim i KSHH, 1995. 
85 Neni 80/1 i Ligjit Themelor gjerman, botim i KSHH, 1995. 
86 Neni 76 i Kushtetutës italiane, botim i KSHH, 1995. 
87 Omari, Luan, Ndarja e Pushteteve dhe pavarësia e institucioneve kushtetuese, Bot. Elena Gjika, 
2011, f.26. 
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përcakton se disa fusha/marrëdhënie të së drejtës duhet të rregullohen nga Parlamenti 
në formën e ligjeve, ndërsa për disa fusha/marrëdhënie të tjera, parlamenti duhet të 
përcaktojë, të paktën, parimet bazë.88 Çështjet që bien jashtë këtyre fushave mund të 
rregullohen nga qeveria nëpërmjet reglements (akteve nënligjore). Kur parlamenti 
nxjerr ligje në fushat që bien në domenin e ekzekutivit rregullimet ligjore mund të 
amendohen nëpërmjet reglements pasi të jetë bërë konsultimi me Këshillin e Shtetit.89 

 
Gjykata Kushtetuese u ka dhënë përgjigje disa çështjeve që lidhen me 

delegimin e funksionit legjislativ. Në vijim, do të trajtohet në mënyrë kritike 
jurisprudenca kushtetuese përkatëse lidhur me këto pyetje: A imponon Kushtetuta 
kufizime materiale për delegimin e funksionit legjislativ? Cili është kuptimi i 
parashikimeve të nenit 118 të Kushtetutës dhe kërkesat që rrjedhin nga këto 
parashikime? Gjithashtu, do të evidentohen edhe disa çështje të diskutueshme, për të 
cilat nuk ka ende një qëndrim të konsoliduar të praktikës kushtetuese. 
 

a) Kufizimet materiale për delegimin e funksionit legjislativ 
 

Vetë Kushtetuta, në dispozita të veçanta, vendos detyrimin për rregullimin e 
marrëdhënieve të caktuara me ligj. Por, gjuha e përdorur në tekstin kushtetues për 
delegimin në këto raste nuk është e njëjtë. Kështu, për shembull, neni 77/3 parashikon 
se “Komisionet e hetimit veprojnë sipas procedurës së parashikuar me ligj”, neni 
107/3 “Garancitë e qëndrimit në detyrë dhe trajtimi ligjor i nëpunësve publikë 
rregullohen me ligj”, neni 120 “Parimet dhe procedurat për nxjerrjen e akteve juridike 
vendore parashikohen me ligj”. Ndërsa, në disa raste të tjera, teksti i Kushtetutës 
përdor një formulim të ndryshëm, duke përcaktuar se rregullimi duhet të bëhet “vetëm 
me ligj”, siç parashikohet në nenet 11 dhe 17.90 Dallimi që vërejmë midis këtyre 
formulime është vlerësuar nga Gjykata Kushtetuese lidhur me çështjen nëse 
Kushtetuta i imponon ligjvënësit kufizime materiale për delegimin e funksonit 
legjislativ. Në përfundim të kontrollit kushtetues të tre vendimeve të Këshillit të 
Ministrave (2006), që synonin shmangien e nepotizmit në administratën publike91, 
GJK, ndër të tjera është shprehur se “Shprehja “vetëm me ligj” ka kuptimin që në rast 
se është i nevojshëm kufizimi i një të drejte të parashikuar në Kushtetutë, atëherë ky 
vlerësim është në diskrecion vetëm të ligjvënësit dhe jo të organeve të tjera, përfshirë 
edhe Këshillin e Ministrave. Termi “ligj” i përdorur në Kushtetutë dhe në përgjithësi 
në legjislacion, ka raste që nënkupton një interpretim të gjerë duke përfshirë dhe aktet 
nënligjore. Kjo ka të bëjë me rastet që u përkasin rregullimeve të përgjithshme, që 
nënkuptojnë përdorimin e termit “ligj” në kuptim të legjislacionit ose të së drejtës dhe 
jo të aktit të organit ligjvënës. Për të përcaktuar nëse ndodhemi para njërit ose tjetrit 
variant, rëndësi ka të sqarohet konteksti, nga i cili del qëllimi i normës. ... Koncepti i 
zgjeruar i termit ligj që përdoret në doktrinë nuk vlen për nenin 17 të Kushtetutës. 

88 Neni 34 i Kushtetutës franceze. 
89 Po aty, neni 37. 
90 Në neni 11, pika 3, të Kushtetutës parashikohet “Kufizime të lirisë së veprimtarisë ekonomike mund 
të vendosen vetëm me ligj dhe vetëm për arsye të rëndësishme publike.”; në nenin 17, pika 1, 
parashikohet “Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Kushtetutë mund të vendosen 
vetëm me ligj...].”  
91 Vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 43, datë 27.01.2006 “Për shmangien e nepotizmit dhe 
ndikimin e pushtetit në rekrutimin dhe karrierën e personelit të administratës publike”; nr. 44, datë 
27.01.2006 “Për shmangien e nepotizmit në administratën publike” dhe nr. 48, datë 27.01.2006 “Për 
disa shtesa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 205, datë 13.04.1999 “Për miratimin e dispozitave 
zbatuese të Kodit Doganor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. 
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Togfjalëshi përjashtues “vetëm me ligj”, i përdorur në nenet 11/3 dhe 17 të 
Kushtetutës, ka të bëjë me kufizime të të drejtave dhe ka kuptim të njëjtë, atë të 
interpretimit të ngushtë, në dallim nga dispozitat e tjera ku termi ligj mund të kuptohet 
më gjerë. Në këtë përfundim, veç sa u përmend, arrihet edhe duke iu referuar fjalës 
“vetëm” që përmendin nenet 11/3 e 17 të Kushtetutës. Përdorimi i kësaj fjale nuk 
është i rastit, por ai është bërë për të treguar se kufizime të tilla nuk mund të vendosen 
me ndonjë akt tjetër përveç ligjit. ... [Rregullimi] i parashikuar në nenin 17 për 
kufizimin e të drejtave dhe lirive vetëm me ligj ka të bëjë edhe me përcaktimin e 
kompetencës së një organi konkret, që në këtë rast është vetëm Kuvendi. Një shprehje 
e tillë të referon në kompetencën e organit ligjvënës dhe nxjerrja e akteve të tjera për 
të rregulluar marrëdhënie të tilla cenon kompetencat e këtij organi.”92 Pra, duke u 
mbështetur në këtë interpretim të Gjykatës, pranohet se Kushtetuta ka parashikuar dy 
lloj rezervash ligjore: rezervën ligjore absolute dhe rezervën ligjore relative.93 Këto 
koncepte janë sqaruar nga Gjykata në një vendim të mëvonshëm, ku ndër të tjera, 
thuhet se “Në rastin e rezervës ligjore absolute [...] është norma kushtetuese ajo që ia 
rezervon vetëm ligjit rregullimin e një marrëdhënie konkrete, ndërsa në rastin e 
rezervës ligjore relative, çështja konkrete mund të rregullohet edhe nga aktet 
nënligjore.”94  

 
Dinjiteti i njeriut, si një vlerë themelore kushtetuese95, i imponon në radhë të 

parë ligjvënësit detyrimin për marrjen e masave për respektimin dhe garantimin e 
kësaj vlere. Ky detyrim, natyrshëm, sjell edhe kufizim në diskrecionin e ligjvënësit 
për delegimin e funksionit legjislativ te ekzekutivi. GJK, në një nga vendimet e saj, 
ndër të tjera është shprehur se “...në kuadrin e përpjekjeve për ndërtimin e shtetit 
social, është e drejtë legjitime e vetë shtetit të rregullojë sistemin e mbrojtjes sociale, 
duke hartuar dhe zbatuar politikat dhe strategjitë sociale. Në këtë kuptim, ligjvënësi 
duhet të çmojë vetë, sipas përparësive që ai ka vendosur për zhvillimin ekonomik e 
shoqëror, se cilat janë format më të përshtatshme për balancimin e interesave, duke 
bërë edhe diferencimet e arsyeshme, pa cënuar parimet dhe normat kushtetuese. Në 
çdo rast, këto rregullime duhet të përputhen me parimet, vlerat dhe standardet 
kushtetuese si dhe me detyrimet që burojnë nga Karta Sociale Europiane, që janë 
barazia, drejtësia sociale, respekti për të drejtat e njeriut dhe ndalimi i 
diskriminimit”96  

 
Siç jam shprehur edhe në mendimin e pakicës në vendimin 10/2013 të GJK, 

një shoqëri demokratike, që bazohet në dinjitetin e njeriut dhe parimin e barazisë së 
gëzimit të të drejtave themelore nga të gjithë individët, duhet të garantojë plotësimin e 
nevojave bazike jetësore për të gjithë. Çdo individ është pjesë e një komuniteti 
shoqëror të caktuar dhe në këtë kontekst interpretohet edhe dinjiteti i njeriut, si një 
garanci themelore, që nënkupton jo vetëm plotësimin e kushteve materiale të 
domosdoshme për ekzistencën fizike (p.sh. ushqim, veshje, strehim), por edhe të 

92 Shih vendimin nr.20/2006 të GJK. 
93 Për llojet e rezervave ligjore shih Omari, Luan & Anastasi, Aurela.  E Drejta kushtetuese, Sht. Bot. 
ABC, 2008, f. 74-77; Sadushi, Sokol. Drejtësia Kushtetuese në Zhvillim: Trajtime teorike dhe të 
praktikës së gjykimit kushtetues, Bot. Toena, 2012.  
94 Shih vendimin nr.19/2009 të GJK. 
95 Në nenin 3 të Kushtetutës deklarohet: “Pavarësia e shtetit dhe tërësia e territorit të tij, dinjiteti i 
njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, drejtësia shoqërore, rendi kushtetues, pluralizmi, identiteti kombëtar 
dhe trashëgimia kombëtare,bashkëjetesa fetare, si dhe bashkëjetesa dhe mirëkuptimi i shqiptarëve me 
pakicat janë baza e këtij shteti, i cili ka për detyrë t’i respektojë dhe t’i mbrojë”;  
96 Shih vendimin nr.10/2013 të GJK. 
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kushteve për një pjesëmarrje minimale në ndërveprimin njerëzor dhe në jetën sociale, 
kulturore dhe politike. Të jetuarit me dinjitet përfshin jo vetëm nevojën e 
ndërveprimit apo bashkëveprimit në shoqëri, por edhe nevojën për të mos u lënë 
mënjanë nga shteti.  

 
Edhe GJEDNJ, në çështjen Budina kundër Rusisë (2009) ka evidentuar se: “E 

drejta për pension në një shumë të caktuar është jashtë fushëveprimit të Konventës. 
Por, Gjykata në rastin konkret nuk mund të përjashtojë mundësinë që përgjegjësia e 
shtetit mund të ekzistojë në kuadër të nenit 3 në lidhje me rastet e “trajtimit” ku, një 
aplikant, i cili ishte tërësisht i varur nga mbështetja e shtetit, e gjeti veten të përballej 
me një situatë privimi të rëndë, të papajtueshme me dinjitetin njerëzor”. Po kështu, në 
çështjen Larioshina kundër Rusisë (2002), GJEDNJ ka pohuar se “Një vlerë e 
pensionit dhe përfitimeve sociale tërësisht e pamjaftueshme për të mbrojtur aplikantin 
nga dëme fizike, mendore apo situata degradimi të papajtueshme me dinjitetin 
njerëzor, mund të ngrejë një problem sipas nenit 3 të Konventës”. Sipas 
jurisprudencës së GJEDNJ, nëse shtetit i është dhënë një hapësirë e gjerë për të marrë 
masat e duhura për politikat sociale, roli i Gjykatës është të përcaktojë nëse ato bien 
brenda kufijve të “arsyeshmërisë”. Shteti nuk është i kufizuar nga një parim i ngurtë i 
mospërkeqësimit të të drejtave sociale, për aq kohë sa masat ndjekin qëllime të 
mirëqenies së përgjithshme dhe zbatohen në mënyrë progresive dhe proporcionale.  

 
Edhe Gjykata Kushtetuese Federale e Gjermanisë ka theksuar se është detyrë e 

shtetit të sigurojë kushtet minimale për një ekzistencë të dinjitetit njerëzor nëpërmjet 
përfitimeve shtetërore nëse është e nevojshme. Sipas saj, ekziston “një e drejtë 
themelore për garantimin e një minimumi jetik që është në përputhje me dinjitetin 
njerëzor. Parimet e shtetit të së drejtës dhe demokracisë kërkojnë nga ligjvënësi - dhe 
jo nga ekzekutivi - t’i japë formë konkrete parimit të shtetit social. Është vetëm 
ligjvënësi ai që mund të krijojë përfitime sociale e të përcaktojë nivelet e tyre mbi 
bazën e një procedure transparente dhe të përshtatshme, në përputhje me nevojën 
aktuale, zhvillimin e komunitetit dhe kushtet ekzistuese të jetesës. Ligjvënësi gëzon 
liri veprimi për të formësuar kërkesat specifike ligjore dhe për të vlerësuar përfitimet 
përkatëse.”97 

 
Në të njëjtin drejtim ka shkuar edhe jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese të 

Afrikës së Jugut. Ajo ka theksuar se: “Të gjitha të drejtat në Kushtetutë janë të 
ndërlidhura dhe mbështesin njëra-tjetrën. Dhënia e të drejtave me natyrë socio-
ekonomike iu mundëson individëve të gëzojnë të drejtat e tjera të sanksionuara nga 
Kushtetuta. Shteti duhet të ndërmarrë hapa pozitivë (...) dhe ky detyrim i shtetit nuk 
është një detyrim absolut apo i pacilësuar. Shtrirja e detyrimit të shtetit është 
përcaktuar nga tri elemente kryesore, që konsiderohen veçmas: detyrimi (a) për të 
“marrë masa legjislative të arsyeshme”; (b) “për të arritur realizimin progresiv” të së 
drejtës, (c) “brenda burimeve që disponon”.98  

 
Respektimi i parimit të sigurisë juridike përbën një kufizim tjetër për 

delegimin legjislativ. Jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar se siguria juridike, 
mbrojtja e të drejtave të fituara, si dhe e pritshmërive të ligjshme, si standarde 
kushtetuese të trajtuara vazhdimisht nga jurisprudenca kushtetuese, përbëjnë elemente 

97 Shih BVERFGE 14, 99, 2 BVR 840/06 të datës 24 Korrik 2008; Hartz IV, BVERFGE 125, 175 (237, 
238). 
98 Shih vendimin 1996 (10) BCLR 1253 (CC), f.19. 
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të parimit të shtetit të së drejtës, të sanksionuara në nenin 4 të Kushtetutës. Parimi i 
sigurisë juridike përfshin, krahas qartësisë, kuptueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së 
sistemit normativ, edhe besimin tek sistemi juridik, pa marrë përsipër garantimin e 
çdo pritshmërie për mosndryshim të një situate të favorshme ligjore. Besueshmëria ka 
të bëjë me bindjen e individit se nuk duhet të shqetësohet vazhdimisht ose të jetojë me 
frikë për ndryshueshmërinë dhe pasojat negative të akteve juridike, të cilat mund të 
cenojnë jetën e tij private ose profesionale dhe të përkeqësojnë një gjendje të 
vendosur me akte të mëparshme. Rregullimet ligjore që kanë të bëjnë me të drejtat e 
shtetasve duhet të kenë qëndrueshmëri të mjaftueshme me qëllim sigurimin e 
vijimësisë së tyre. Si rregull, nuk mund të mohohen interesa dhe pritshmëri të 
ligjshme të qytetarëve nga ndryshimet në legjislacion dhe shteti duhet të synojë të 
ndryshojë një situatë të rregulluar më parë vetëm nëse ndryshimi sjell pasoja pozitive, 
konkretisht trajtim më të mirë financiar për subjektet përfituese. Sanksionimi i të 
drejtave dhe lirive të njeriut të pranuara në Kushtetutë dhe shoqërimi me masat për 
vënien e tyre në jetë duhet të synojnë përmirësimin dhe rritjen e standardeve të të 
drejtave.99  

 
Kuvendi, nëse nëpërmjet delegimit, nuk përcakton parimet dhe kushtet mbi 

bazën e të cilave do të ushtrohet kompetenca për të nxjerrë aktet nënligjore, i njeh 
Ekzekutivit një diskrecion të pakufizuar dhe, për rrjedhojë, nuk përmbush detyrimin e 
tij kushtetues. Ligji duhet të kufizojë dhe të përcaktojë autorizimin ekzekutiv për të 
nxjerrë akte nënligjore në përmbajtje, objekt, qëllim dhe fushëveprim, në mënyrë që 
ndërhyrja e shtetit të jetë e kuptueshme dhe e parashikueshme nga qytetarët. Një 
dispozitë deleguese e paqartë dhe jo përcaktuese nuk është në harmoni me parimin se 
Këshilli i Ministrave duhet të funksionojë në përputhje me ligjin. Gjithashtu, këtë e 
dikton edhe parimi i ndarjes së pushteteve. Nëse ligji delegues nuk përcakton në 
mënyrë të përshtatshme kompetencat ekzekutive, atëherë Ekzekutivi nuk do të zbatojë 
ligjin dhe as do të veprojë brenda kritereve ligjore, por me vendimet e tij do të 
zëvendësojë ligjvënësin. Në rastin e kontrollit kushtetues të ligjit nr.27, datë 
05.04.2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr.8626, datë 22.06.2000 ‘Statusi i invalidit 
paraplegjik dhe tetraplegjik’ i ndryshuar”100, u pretendua se është cënuar parimi i 
sigurisë juridike. Sipas kërkuesve (Shoqata Kombëtare e Invalidëve Para dhe 
Tetraplegjikë të Shqipërisë dhe Avokati i Popullit), ndryshimet e bëra me ligjin e 
kundërshtuar dhe me aktin nënligjor të miratuar në zbatim të tij, në lidhje me mënyrën 
e llogaritjes së kompensimit të faturës së energjisë elektrike dhe të faturës telefonike 
fikse për personat paraplegjikë dhe tetraplegjikë, kanë sjellë humbje të të drejtave dhe 
standardit të fituar, duke çuar në përkeqësimin e jetesës së këtyre personave, ndërsa 
mosparashikimi i kritereve dhe procedurave për kompensim për shërbimin e 
transportit për këta persona invalidë krijon jo vetëm pasiguri dhe pamundësi për të 
realizuar të drejtat e fituara, por edhe privim nga një e drejtë themelore, ajo e lëvizjes. 
Në përfundim të gjykimit, GJK (shumica) e rrëzoi pretendimin e kërkuesve me 
arsyetimin se “natyra e përfitimit të kompensimit për shërbimin e transportit, 
energjinë elektrike dhe telefoninë fikse për shkak të aftësisë së kufizuar, është 
shprehje e mbrojtjes sociale e realizuar përmes përmbushjes së objektivave socialë, në 
kuptim të nenit 59 të Kushtetutës. Ky përfitim, si objektiv social, përmbushet brenda 
kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon Këshilli i Ministrave. Për pasojë, 
pretendimi i kërkuesve, për cenim të parimit të sigurisë juridike, është i pabazuar...”. 

99 Shih vendimet nr.43, datë 06.10.2011; nr.34, datë 28.05.2012 dhe nr.37, datë 13.06.2012 të GJK. 
100 Shih vendimin nr.10/2013 të GJK. 
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Ndërkohë që unë jam shprehur, me mendim pakice, kundër këtij qëndrimi, duke 
argumentuar ndër të tjera se “ligjvënësi ia ka dhënë Këshillit të Ministrave 
kompetencën për të përcaktuar “masën, kriteret dhe procedurat e përfitimit”. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe parimeve, mbi bazën e të cilave do të nxirreshin në 
vijim aktet nënligjore, përbën një ushtrim arbitrar të veprimtarisë ligjvënëse, në 
kundërshtim me Kushtetutën. Ndryshimet ligjore duhet të kishin sjellë qëndrueshmëri 
të mjaftueshme që të siguronin vijimësinë e të drejtës së fituar dhe të mos cenonin 
besimin e personave me aftësi të kufizuar tek ligji. Këto ndryshime, të bëra në 
mungesë të parimeve dhe kritereve bazë, të cilat duhet t’i përcaktonte ligjvënësi, nuk 
garantojnë stabilitet dhe qartësi të mjaftueshme për të shmangur arbitraritetin.”101  
 
 

b) Kërkesat e nenit 118 të Kushtetutës 
 

Neni 118 i Kushtetutës vendos disa kritere, të cilat, nga njëra anë, e detyrojnë 
ligjvënësin t’u përmbahet atyre në mënyrë rigoroze dhe, nga ana tjetër, orientojnë dhe 
kufizojnë pushtetin normativ të organeve të tjera shtetërore në nxjerrjen e akteve 
nënligjore.102 Kuvendi, nëse nëpërmjet ligjit autorizon nxjerrjen e akteve nënligjore, 
duhet të përcaktojë organin kompetent, çështjet që duhen rregulluar, si dhe parimet në 
bazë të të cilave nxirren këto akte. Këto kritere janë vlerësuar dhe zbatuar gjatë 
kontrollit kushtetues për raste konkrete, por jurisprudenca kushtetuese nuk ka arritur 
të sqarojë në mënyrë të plotë kuptimin dhe përmbajtjen e tyre, duke i lënë disa çështje 
të hapura për diskutim dhe interpretime të ndryshme. Më poshtë, do të përpiqem të 
trajtoj disa nga këto çështje. 

 
Çështje e parë lidhet me detyrimin e Kuvendit, sipas nenit 118, për të 

përcaktuar organin kompetent që autorizohet për nxjerrjen e akteve nënligjore. Një 
nga pyetjet që mund të shtrohet është: A është i kufizuar rrethi i organeve që mund të 
autorizohen nga Kuvendi për të nxjerrë akte nënligjore (normative) në kuptimin 
kushtetues? Jurisprudenca kushtetuese nuk i ka dhënë përgjigje kësaj pyetjeje. Nëse 
do të mbështeteshim vetëm në interpretimin literal, përgjigjja do të ishte: Po, vetëm 
organet e parashikuara në Kushtetutë mund të autorizohen për të nxjerrë akte 
nënligjore normative.103 Pra, sipas këtij interpretimi, Kuvendit i ndalohet të autorizojë 
një organ, që nuk përfshihet në Kushtetutë, për të nxjerrë akte nënligjore normative. 
Ky ndalim e gjen mbështetjen në parimin e shtetit të së drejtës dhe legjitimitetit 
demokratik të qeverisjes.104 Në vijim të analizës, lipset të sqarohet kuptimi i termit 
“organet e parashikuara në Kushtetutë”.  

 
Termi “organet e parashikuara në Kushtetutë”, sipas GJK, në thelb, shpreh të 

njëjtin kuptim me termin “institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta”, parashikuar 
nga neni 81, pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës.105 Siç u përmend më lart, ajo ka bërë 
dallimin ndërmjet institucioneve/organeve kushtetuese me institucionet/organet e 
parashikuara në Kushtetutë. Dallimi mes institucioneve kushtetuese dhe institucioneve 
të parashikuara nga Kushtetuta, pavarësisht nga fakti i përmendjes shprehimisht prej 
saj, qëndron se të parët janë organe të nevojshëm e të pashmangshëm në përcaktimin 

101 Shih pakicën në vendimin nr.10/2013 të GJK. 
102 Shih vendimin nr.7/2013 të GJK. 
103 Neni 118, paragrafi i parë, i Kushtetutës. 
104 ...doktrina e Unitetit të Ekzekutivit në SHBA... 
105 Shih vendimin nr.25/2008 të GJK. 
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e formës së shtetit e të qeverisjes, ndërsa të dytët kontribuojnë në përcaktimin e 
rregullimit demokratik kushtetues dhe si organe ndihmëse nuk janë thelbësorë për 
strukturën kushtetuese të shtetit. [...] Kushtetuta, në nenin 81, pika 2, shkronja “a” me 
termin “institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta”, ka pasur parasysh një shtrirje 
të gjerë të tij, duke përfshirë në të njëjtin rregullim procedural miratimin e ligjeve, si 
për organizimin dhe funksionimin e institucioneve kushtetuese, ashtu edhe për 
institucionet e parashikuara prej saj. Në këtë rregullim kushtetues nuk përfshihen 
vetëm institucionet kushtetuese, sipas kuptimit të dhënë më lart, por edhe ato 
institucione të parashikuara nga Kushtetuta, të cilat, nëpërmjet saj, kanë fituar si 
personalitetin juridik, ashtu edhe kompetencën kushtetuese. Kuptimi i termit 
“institucioneve të parashikuara nga Kushtetuta” lidhet me vullnetin e kushtetutbërësit 
për t’i dhënë institucionit personalitet juridik, me qëllim përmbushjen prej tij të 
kompetencës specifike kushtetuese.”106 Pra, me “organ të parashikuar nga 
Kushtetuta” në kuptim të nenit 118, pika 1, do të kuptojmë atë organ, i cili plotëson 
dy kushte: a) përmendet në Kushtetutë; b) dhe i është dhënë/veshur një kompetencë 
specifike nga vetë Kushtetuta. Përfundimi, sipas të cilit Kuvendi ndalohet të 
autorizojë një organ jashtë rrethit të organeve të parashikuara nga Kushtetuta, 
pavarësisht se ai mund të jetë një organ qendror me juridiksion të veçantë/i pavarur, 
mund të jetë i diskutueshëm nga disa pikëpamje.107 

 
Një pyetje tjetër lidhet me diskrecionin e Kuvendit, nëse ai është i kufizuar në 

përcaktimin e organit, midis atyre që parashikohen nga Kushtetuta. Është e qartë se 
Kuvendi nuk mund të autorizojë një organ të pushtetit gjyqësor për të nxjerrë akte 
nënligjore normative me fuqi juridike të pëgjithshme sepse ky delegim nuk do të ishte 
në harmoni me parimin e ndarjes së pushteteve. Gjithashtu, parimi i decentralizmit të 
pushtetit dhe ai i autonomisë vendore i imponojnë ligjvënësit disa kufizime në këtë 
drejtim. Edhe delegimi brenda rrethit të organeve që përfshihen në pushtetin 
ekzekutiv nuk mund të jetë i pakufizuar. Mendojmë se ligjvënësi duhet të marrë në 
shqyrtim pozicionin dhe statusin kushtetues të organit, të cilit mund t’i delegohet 
kompetenca legjislative. Le të supozojmë se ligjvënësi do të autorizonte Presidentin e 
Republikës për të nxjerrë akte nënligjore normative për rregullimin e çëshjeve të 
caktuara lidhur me organizimin e zgjedhjeve parlamentare. Ky autorizim, pavarësisht 
se formalisht mund të gjykohet se nuk ndalohet nga Kushtetuta, nuk do të ishte në 
harmoni me funksionin dhe rolin kushtetues të Presidentit, dhe, për rrjedhojë, do të 
implikonte cenimin e parimit të shtetit të së drejtës dhe ndarjen e pushteteve. Një rast i 
ngjashëm mund të supozohet nëse do të autorizohej Kontrolli i Lartë i Shtetit për 
nxjerrjen e akteve nënligjore për çështje që lidhen me taksat dhe tatimet.  

 
Përcaktimi i çështjeve që duhen rregulluar me akt nënligjor përbën një kriter 

tjetër detyrues për ligjvënësin. Së pari, lidhur me këtë kriter, duhet sqaruar nëse 
ligjvënësi ka kufizime kushtetuese për përcaktimin e çështjeve të deleguara për t’u 
rregulluar nga akti nënligjor. Siç u analizua dhe më sipër, Kushtetuta i imponon 
ligjvënësit detyrimin që disa çështje/marrëdhënie të caktuara, të cilat përfshihen në atë 
që konsiderohet rezerva absolute e ligjit, t’i rregullojë vetëm me ligj në kuptimin 
formal. Jurisprudenca kushtetuese ka evidentuar kufizime materiale për delegimin 
legjislativ, që rrjedhin nga vlerat, parimet kushtetuese dhe të drejtat e njeriut. Kështu, 

106 Po aty 
107 Ka organe, të cilat pavarësisht se nuk parashikohen nga Kushtetuta, janë ngarkuar nga ligjvënësi për 
nxjerrjen e akteve nënligjore. Kështu p.sh., në bazë të nenit 184 të Kodit Zgjedhor, KQZ ngarkohet për 
nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatimit të Kodit.  
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për shembull, nëse ligjvënësi do t’i delegonte qeverisë kompetencën legjislative për të 
kufizuar të drejtat e njeriut, për të përcaktuar veprat penale, etj., kjo nuk do të ishte në 
përputhje me Kushtetutën.  

 
Përveç kufizimeve materiale, Kushtetuta, ndër të tjera, vendos detyrimin për 

ligjvënësin për të rregulluar me ligje të veçanta organizimin dhe funksionimin e 
organeve të parashikuara në Kushtetutë108 dhe përcakton se këto ligje duhet të 
miratohet me tri të pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit109. A krijojnë kufizime 
këto dispozita kushtetuese lidhur me delegimin legjislativ? Kjo çështje nuk është 
shtruar përpara kontrollit kushtetues, kështu që nuk mund të kemi një përgjigje të 
bazuar në doktrinën kushtetuese.110 Duke patur parasysh qëllimin e kushtetutbërësit 
për përcaktimin e detyrimeve të mësipërme ndaj ligjvënësit si dhe natyrën dhe 
rëndësinë e ligjeve organike111 nuk është e nxituar nëse ne do t’i përgjigjeshim në 
mënyrë pohuese pyetjes së shtruar më sipër. Problemi qëndron te vështirësia për të 
përcaktuar në mënyrë të qartë kufirin midis çështjeve që duhet të rregullohen 
detyrimisht nga ligji organik dhe atyre të cilat mund të rregullohen ose nga vetë ligji 
ose nga akti nënligjor.112 Së dyti, dispozita kushtetuese kërkon që përcaktimi i 
çështjeve të deleguara nga ligjvënësi duhet të jetë specifik dhe konkret. Kjo do të 
thotë se ligjvënësi ndalohet të autorizojë qeverinë të nxjerrë akte nënligjore në zbatim 
të një ligji nëpërmjet një delegimi të përgjithshëm, si: “Ngarkohet Këshilli i 
Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji.” Nga ana tjetër, organet 
e autorizuara nga ligjvënësi për të nxjerrë akte nënligjore nuk mund të rregullojnë 
çështje jashtë atyre të përcaktuara nga ligjvënësi.113  

108 Neni 6 i Kushtetutës. 
109 Neni 81, pika 2, shkronja “a)”, i Kushtetutës. 
110 Në vendimin nr.10/2014, GJK ka evidentuar disa standarde që duhet të respektohen nga ligjvënësi 
lidhur me delegimin legjislativ por nuk i ka dhënë përgjigje të drejtpërdrejtë pyetjes së mësipërme. Ajo, 
ndër të tjera, është shprehur: “Gjykata evidenton, veç të tjerash, se minimizimi i konflikteve me natyrë 
kushtetuese, që burojnë nga norma ligjore, lidhet edhe me përzgjedhjen e kujdesshme të ndërhyrjeve 
legjislative. Gjykata vlerëson të ndalet në evidentimin e rëndësisë së këtij procesi, jo vetëm si 
kompetencë ekskluzive e Kuvendit për të rregulluar çështje me karakter të përgjithshëm, por edhe në 
kuptim të delegimit nënligjor për nxjerrjen e akteve nga qeveria. Parimi kryesor i Kushtetutës dhe i 
sistemit ligjor është se të gjitha ligjet miratohen nga Kuvendi. Kuvendi, në përputhje me kriteret 
kushtetuese të sanksionuara në nenin 118 të Kushtetutës, mund t’i delegojë qeverisë kompetencën për 
të hartuar akte më të detajuara dhe teknike. Siç është shprehur edhe më lart, Gjykata vëren se fakti që 
normat ligjore renditen sipas një sistemi të shkallëzuar sipas vlerës që mbartin, shkakton një përgjegjësi 
të veçantë për hartuesit dhe procesin legjislativ, në drejtim të respektimit të hierarkisë, statusit dhe 
efektit të këtyre normave. Kjo do të thotë që dispozitat e ligjeve dhe akteve nënligjore duhet të jenë në 
përputhje me Kushtetutën.” 
111 Shih “Debati Kushtetues 1”, f.298 e në vijim, referuar në vendimin nr.1, datë 12.01.2011 të 
Gjykatës Kushtetuese: Nisur edhe nga një interpretim historik e teleologjik i nenit 81/2, hartuesit e 
Kushtetutës kanë synuar që një kategori ligjesh, për shkak të rëndësisë të tyre, të miratoheshin nga 
Kuvendi me shumicë të cilësuar, së pari, për t’i bërë ato sa më të qëndrueshme dhe, së dyti, për të 
shmangur mundësinë që forca politike, që do të kishte shumicën, të cenonte parime themelore për 
funksionimin e një shoqërie demokratike. 
112 Për ilustrim mund t’i referohemi dy ligjeve, të cilat i përkasin ligjeve që miratohen me tri të pestat e 
gjithë anëtarëve të Kuvendit: Ligjit për nëpunësit civil... dhe ligjit për administratën gjyqësore... 
113 Shih vendimin nr.20/2014, me kërkues Avokatin e Popullit, me objekt,” Shfuqizimi, si i 
papajtueshëm me Kushtetutën, i Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.2, datë 18.08.2011 “Për 
mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të institucioneve buxhetore në llogari të thesarit”. GJK, 
në këtë vendim, ndër të tjera, shprehet se “Neni 17/1 i Kushtetutës i ka rezervuar ligjit kufizimin e të 
drejtave dhe lirive të parashikuara në Kushtetutë, duke parashikuar edhe kushtet që duhet të plotësojë 
një kufizim i tillë, ndaj parashikimi në shkronjën “d”, të pikës 7, Udhëzimit nr.2/2011, të një kufizimi 
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Jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar në disa raste respektimin e kriterit 

kushtetues të mësipërm. Në një çështje me kërkues Shoqatën e Shoqërive të 
Hidrokarbureve114, GJK ka vlerësuar aktin e KM objekt kontrolli, se është nxjerrë në 
shkelje të kërkesave të nenit 118 të Kushtetutës. Ajo, ndër të tjera, ka arsyetuar se 
“Gjykata e vlerëson të bazuar pretendimin e kërkuesit për cenim të nenit 118/1,2 të 
Kushtetutës, me arsyetimin se ligji nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e 
konkurrencës” nuk parashikon asnjë delegim legjislativ për nxjerrjen e akteve 
nënligjore dhe as e përcakton Këshillin e Ministrave si organin kompetent. Neni 10, 
pika 5, e ligjit nr.8897, datë 16.05.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja” parashikon 
se “Prodhuesit, importuesit, eksportuesit, transportuesit dhe tregtuesit e lëndëve 
djegëse detyrohen t’i prodhojnë, t’i importojnë dhe t’i tregtojnë ato në përputhje me 
kërkesat e cilësisë, të miratuara nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit 
të Mjedisit”. Pretendimi se është shkelur neni 118/1, 2 i Kushtetutës, pasi vendimi i 
kundërshtuar është marrë në tejkalim të kompetencave të deleguara nga neni 10, pika 
5 e ligjit nr.8897, datë 16.05.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja” vlerësohet nga 
Gjykata si i drejtë, pasi vendimi objekt shqyrtimi, në pikat 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 nuk 
përmban dispozita mbi cilësinë e lëndëve djegëse. Këto dispozita lejojnë përdorimin e 
një produkti dhe përcaktojnë kushtet e tregtimit të tij. Rrjedhimisht, këto pika të 
vendimit të mësipërm të Këshillit të Ministrave tejkalojnë delegimin legjislativ të bërë 
nga pika 5 e nenit 10 të ligjit nr. 8897, datë 16.05.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga 
ndotja”.  

 
Në një rast tjetër115, po me kërkues Shoqatën e Shoqërive të Hidrokarbureve, 

lidhur me pretendimin për cenimin e kërkesave të nenit 118 të Kushtetutës, GJK është 
shprehur se “...përderisa VKM nr.498 nuk cenon lirinë ekonomike, nuk mund të vijojë 
më tej me analizën e vlerësimit të pretendimeve për cenimin e kërkesave të neneve 
118 dhe 155 të Kushtetutës. Gjykata vëren se këto pretendime do të merreshin në 

të ri, përtej atyre të parashikuar nga dispozitat e KPC-së, nuk respekton kriterin e kufizimit me ligj të së 
drejtës, të sanksionuar në nenin 17 të Kushtetutës.  
Kompetenca që i është njohur degës së thesarit për heqjen e masës së sekuestros, përbën një tejkalim të  
çështjeve të cilat ligji ka autorizuar Këshillin e Ministrave të rregullojë. Në këto kushte, tejkalimi i 
kompetencave që ligji i ka deleguar Këshillit të Ministrave, duke rregulluar me akt nënligjor një 
marrëdhënie që i përket rezervës ligjore absolute, bie ndesh edhe me parashikimet e 118 të 
Kushtetutës.”  
114 Shih vendimin nr.24/2009; me kërkues Shoqatën e Shoqërive të Hidrokarbureve dhe me objekt 
“Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën dhe me marrëveshjet ndërkombëtare i Vendimit të 
Këshillit të Ministrave nr.52, datë 14.01.2009 “Për cilësinë e lëndës djegëse gazoil (diezel), të prodhuar 
nga rafinimi i naftës bruto, të nxjerrë në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe të tregtuar për 
automjete rrugore e gjeneratorë.” 2. Pezullimi i zbatimit të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.52, 
datë 14.01.2009, deri sa vendimi përfundimtar i kësaj Gjykate të hyjë në fuqi.” 
115 Shih vendimin nr.14/2014, me kërkues, Shoqatën e Shoqërive të Hidrokarbureve dhe me objekt 
Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën, i Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 200, datë 
13.03.2013.“Për miratimin e kontratës së koncesionit për shërbimin e markimit dhe monitorimit të 
karburanteve, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Bashkimit të Përkohshëm të Shoqërive 
“Global Fluids International” S.A dhe “Petroleum Consulting Partners” A.G.”; -Shfuqizimi, si i 
papajtueshëm me Kushtetutën, i Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.498, datë 30.05.2013 “Për 
përcaktimin e procedurave të shënjimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të naftës”; -Pezullimi i 
zbatimit të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.200, datë 13.03.2013, “Për miratimin e kontratës së 
koncesionit për shërbimin e  markimit dhe monitorimit të karburanteve, të lidhur ndërmjet Ministrisë së 
Financave dhe Bashkimit të Përkohshëm të Shoqërive “Global Fluids International” S.A. dhe 
“Petroleum Consulting Partners”A.G.”.  
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konsideratë vetëm në plotësim të kushtit të kërkuar nga pika 2 e nenit 134 të 
Kushtetutës, pra vetëm nëse do të rezultonte se kërkuesja kishte një interes real të 
cenuar nga VKM e kundërshtuar. Nga analiza e mësipërme, rezultoi se e drejta e lirisë 
së veprimtarisë ekonomike nuk cenohet nga akti, objekt shqyrtimi, dhe, për pasojë, 
kërkuesja nuk legjitimohet për të iniciuar një proces kontrolli kushtetutshmërie, në 
lidhje me nenet 118 dhe 155 të Kushtetutës.” Në ndryshim nga shumica, me 
mendimin e pakicës në këtë çështje, unë kam vlerësuar se pretendimi i mësipërm i 
kërkuesit ishte i bazuar, duke argumentuar, ndër të tjera, se “...ligji për akcizat ka 
autorizuar Këshillin e Ministrave për përcaktimin e procedurave mbi mbikëqyrjen, 
ngjyruesit dhe shënjuesit për nënproduktet e naftës, (çështja lëndore) si dhe parimet 
mbi të cilat do të nxirren aktet që do të rregullojnë procedurën e ngjyrimit për 
nënproduktet e naftës. Nga interpretimi literal i nenit 55 të ligjit për akcizat 
konstatohet lejimi i markimit të hidrokarbureve në tregun e lirë nga subjektet që mund 
ta kryejnë këtë proces, pasi të kenë plotësuar kriteret ligjore. Këtë lejim e përforcon 
edhe VKM nr. 612, datë 05.09.2012 “Për dispozitat zbatuese të ligjit për akcizat”, 
sipas së cilës, shënjimi dhe ngjyrimi do të bëhet nga vetë subjektet tregtare, të cilat do 
të pajisen me autorizimin përkatës dhe do të konsiderohen “depozitues të miratuar” 
(nenet 103-107). Pra, ligji për akcizat, dhe VKM nr. 612, supra, në harmoni me ligjin, 
përcaktojnë të gjitha parimet që udhëheqin procedurën e shënjimit dhe ngjyrosjes së 
karburanteve, proces i cili kryhet nga depozituesit e miratuar, sipas kritereve 
përkatëse ligjore. Ndryshe nga ky kuadër ligjor, VKM nr. 498, objekt shqyrtimi, 
përbën një rregullim të ri, duke i dhënë Koncesionarit të drejta ekskluzive, në nivel 
kombëtar, për të kryer shërbimin e markimit dhe monitorimit të hidrokarbureve. Ky 
kufizim i lirisë së veprimtarisë ekonomike të kërkueses, që krijon një situatë monopoli 
në tregun e shërbimeve në fushën e hidrokarbureve, është bërë me një akt nënligjor, 
në kundërshtim me parimin e rezervës ligjore absolute, të parashikuar në nenet 11/3 
dhe 17/1 të Kushtetutës. Në vijim të arsyetimit të mësipërm, vlerësoj se, në rastin 
konkret, është cënuar parimi i rezervës ligjore absolute dhe, për rrjedhojë, kjo ka 
passjellë edhe cenimin e nenit 118 të Kushtetutës.”  

 
Neni 118 i Kushtetutës, përveç kritereve të trajtuara më sipër, kërkon që 

ligjvënësi të përcaktojë edhe parimet mbi bazën e të cilave duhet të nxirren aktet 
nënligjore. Ky është një kriter i përgjithshëm që duhet të zbatohet në të gjithë rastet e 
delegimit legjislativ. Në thelb, këtë kërkesë e hasim edhe në një sërë dispozitash të 
tjera të Kushtetutës, të cilat vendosin detyrime për Kuvendin, me qëllim që 
veprimtaria ligjvënëse të ushtrohet brenda kufijve të përcaktuar dhe në garantim të 
plotë të të drejtave themelore kushtetuese. Kështu, organet e pushtetit publik, në 
përmbushje të detyrave të tyre, duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të 
njeriut, si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre (neni 15/2); kufizime të të drejtave 
dhe lirive të parashikuara në Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj për një 
interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve, kufizimi duhet të jetë në 
përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë (neni 17/1); kushdo, kur mbetet pa punë 
për shkaqe të pavarura nga vullneti i tij dhe kur nuk ka mjete të tjera jetese, ka të 
drejtën e ndihmës në kushtet e parashikuara me ligj (neni 52/2); ligji përcakton 
kushtet dhe masën në të cilat mund të kërkohet realizmi i objektivave socialë (neni 
59/2). Çfarë kuptojmë me termin “parime bazë”? Si rregull, çdo ligj 
vendos/parashikon disa parime të përgjithshme, mbi bazën e të cilave rregullohet 
fusha përkatëse e ligjit. Në një kontekst të caktuar legjislativ, parimet e vendosura në 
një ligj të përgjithshëm (p.sh. në ligjet organike, kodet), mund të shërbejnë si parime 
bazë edhe për një ligj tjetër që ka si objekt një fushë specifike, të lidhur me ligjin e 
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përgjithshëm. Ndoshta, është e vështirë të përcaktohet një kriter i qartë dhe i 
përgjithshëm se deri në çfarë mase duhet të shtrihen “parimet bazë”. Ky detyrim i 
ligjvënësit është i ndryshëm në raport me natyrën e marrëdhënieve që janë objekt 
rregullimi i ligjit konkret. Jurisprudenca kushtetuese nuk ka arritur të evidentojë 
standarde të qarta për këtë aspekt.  

 
GJK, e vënë në lëvizje në një rast116 nga Shoqata Kombëtare e Invalidëve Para 

dhe Tetraplegjikë të Shqipërisë dhe Avokati i Popullit, për pretendimin se përcaktimi i 
masës së përfitimit të kompensimit me VKM dhe jo me ligj është bërë në kundërshtim 
me nenin 59/2 të Kushtetutës, i cili sanksionon se ndihmat ekonomike për 
kompensimin e rrethanave të caktuara, të krijuara për shkaqe të pavarura nga vullneti i 
tyre, duhet të parashikohen me ligj, u shpreh se përderisa pretendimet e kërkuesve nuk 
hyjnë në juridiksionin kushtetues, nuk ka vend të analizohen pretendimet e tjera të 
tyre. Me mendimin e pakicës, ndryshe nga shumica, unë kam vlerësuar se pretendimi i 
kërkuesve ishte i bazuar. Sipas opinionit tim, ligjvënësi, në këtë çështje, i ka deleguar 
kompetencën legjislative KM, pa përcaktuar parimet dhe kushtet mbi bazën e të cilave 
do të ushtrohej kompetenca për të nxjerrë aktet nënligjore. Ndër të tjera, unë kam 
argumentuar se ligjvënësi nuk i ka rregulluar masën dhe kushtet e përfitimit të 
kompensimit, për shkak të aftësisë së kufizuar me ligj, por ia ka deleguar përcaktimin 
e tyre Këshillit të Ministrave. Neni 59/2 i Kushtetutës vendos detyrime për 
ligjvënësin, të cilat duhet të ishin vlerësuar nga Gjykata në çështjen objekt shqyrtimi. 
Sipas kësaj dispozite, ligji duhet të përcaktojë kushtet dhe masën në të cilat mund të 
kërkohet realizimi i objektivave socialë. Ligji objekt shqyrtimi, në kundërshtim me 
standardet e mësipërme, i delegon Këshillit të Ministrave, kompetencën normative për 
të përcaktuar masën, kriteret dhe procedurat e përfitimit të kompensimit për shërbimin 
e transportit, faturës së energjisë elektrike dhe telefonisë fikse. Kuvendi, nëpërmjet 
këtij delegimi, pa përcaktuar parimet dhe kushtet mbi bazën e të cilave do të ushtrohet 
kompetenca për të nxjerrë aktet nënligjore, i ka njohur Ekzekutivit një diskrecion të 
pakufizuar dhe, për rrjedhojë, nuk ka përmbushur detyrimin e tij kushtetues. Ligji 
duhet të kufizojë dhe përcaktojë autorizimin ekzekutiv për të nxjerrë akte nënligjore 
në përmbajtje, objekt, qëllim dhe fushëveprim, në mënyrë që ndërhyrja e shtetit të jetë 
e kuptueshme dhe e parashikueshme nga qytetarët. Një dispozitë deleguese e paqartë 
dhe jo përcaktuese, konflikton me parimin se Këshilli i Ministrave, duhet të 
funksionojë në përputhje me ligjin. Gjithashtu, këtë e dikton edhe parimi i ndarjes së 
pushteteve. Nëse ligji delegues nuk përcakton në mënyrë të përshtatshme 
kompetencat ekzekutive, atëherë Ekzekutivi nuk do të zbatojë ligjin dhe as do të 
veprojë brenda kritereve ligjore, por me vendimet e tij do të zëvendësojë ligjvënësin. 

  
Në një çështje tjetër117, GJK e vënë në lëvizje në rrugë incidentale nga 

Gjykatat e Rrethit Gjyqësor Pogradec dhe Tiranë, për kontrollin e kushtetutshmërisë 
të nenit 11/2, të ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare” dhe Udhëzimit 
të Ministrit të Financave dhe Ministrit të Drejtësisë nr. 991/3, datë 02.03.2010 “Për 
një ndryshim në Udhëzimin nr. 13, datë 12.02.2009 “Për përcaktimin e tarifës së 
shërbimit për veprime dhe shërbime të administratës gjyqësore, Ministrisë së 

116 Shih vendimin nr.10/2013, me kërkues Shoqata Kombëtare e Invalidëve Para dhe Tetraplegjikë të 
Shqipërisë dhe Avokati i Popullit, me objekt “Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë, i ligjit nr.27, datë 05.04.2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr.8626, datë 
22.06.2000 ‘Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik’ i ndryshuar”. Pezullimi i zbatimit të ligjit 
nr.27, datë 05.04.2012.” 
117 Shih vendimin nr.7/2003 të GJK. 
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Drejtësisë, Prokurorisë, Noterisë dhe Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme”. Sipas gjykatave referuese, neni 11/2 i ligjit nr. 9975/2008, i ndryshuar, 
duke ia deleguar formalisht dhe substancialisht të drejtën e caktimit të tarifave 
Ministrave përkatës me udhëzim, bie ndesh me rezervën ligjore të parashikuar nga 
neni 155 i Kushtetutës që ia ka lejuar vetëm ligjit të drejtën për të vendosur taksa, 
tatime apo detyrime financiare kombëtare e vendore; përveç kësaj, neni 11/2 i ligjit 
objekt kontrolli nuk plotëson detyrimet kushtetuese, të parashikuara në nenin 118 të 
Kushtetutës, për nxjerrjen e akteve nënligjore. Në përfundim të gjykimit, GJK 
konkludoi se neni 11/2 i ligjit nr. 9975/2008, i ndryshuar, ia ka deleguar përcaktimin e 
niveleve minimale të tarifave të shërbimit, ku përfshihen dhe tarifat për veprime e 
shërbime të administratës gjyqësore, Ministrit të Financave dhe institucioneve 
përkatëse të cilët autorizohen të nxjerrin për këtë qëllim një udhëzim të përbashkët. 
Sipas saj, “kjo dispozitë deleguese, ndryshe nga sa pretendojnë gjykatat referuese, 
respekton rezervën ligjore relative, të parashikuar në nenin 155, si dhe kriteret për 
nxjerrjen e akteve nënligjore, të sanksionuara në nenin 118. Kështu, neni objekt 
shqyrtimi, ka autorizuar nxjerrjen e akteve nënligjore, ka përcaktuar organin 
kompetent si dhe çështjet specifike që duhen rregulluar mbi bazën e parimeve 
kryesore në fushën e taksave, tatimeve dhe detyrimeve financiare.” Pakica në këtë 
çështje, vlerësoi se neni 11/2 i ligjit nr. 9975/2008, nuk i plotëson kriteret që burojnë 
nga dispozitat e neneve 155 dhe 118 të Kushtetutës. Sipas saj, ky nen “nuk përcakton 
kriteret dhe parimet mbi bazën e të cilave do të nxirren aktet nënligjore për 
rregullimin e çështjeve që kanë të bëjnë me tarifat e shërbimit, ku bëjnë pjesë edhe 
tarifat për shërbime gjyqësore. Në këtë mënyrë, në kushtet e mospërcaktimit të këtyre 
kërkesave esenciale, kjo dispozitë deleguese, paraqitet si një dispozitë që lejon një 
hapësirë/diskrecionalitet të pakufizuar në nxjerrjen e akteve nënligjore nga ministritë 
përkatëse. Kriteret e lartpërmendura janë kumulative dhe jo alternative, që do të thotë 
se një dispozitë ligjore, e cila cakton detyrime financiare dhe njëkohësisht është 
dispozitë deleguese, duhet t’i plotësojë të gjitha këto kritere. Norma e kundërshtuar 
nuk ka përcaktuar kriteret dhe fushëveprimin, brenda të cilit mund të ushtrohen 
kompetencat rregulluese të autoriteteve shtetërore dhe as kriteret bazë për 
kuantifikimin e tarifës për shërbime gjyqësore (për shembull, kufirin minimal dhe 
maksimal për caktimin e kuotave, sipas nevojave financiare të entit të cilit do t’i 
paguhet detyrimi financiar). Parimi i ligjshmërisë substanciale nuk lejon 
papërcaktueshmërinë absolute të kompetencës që ligji ia delegon autoriteteve të tjera 
shtetërore, siç janë Ministri i Financave dhe titullarët e institucioneve përkatëse, në 
rastin konkret. Ligjvënësi duhej të parashikonte kriteret e përshtatshme dhe të 
mjaftueshme për të kufizuar diskrecionalitetin e autoriteteve shtetërore që kanë 
rregulluar me akte nënligjore ministrore tarifat për shërbime gjyqësore, në mënyrë që 
të shmangej mundësia e ushtrimit arbitrar të kompetencave nga ana e tyre.” 

 
Nëpërmjet analizës së mësipërme nuk kam pretenduar të arrij në konkluzione 

përfundimtare lidhur me pyetjet e shtruara, por jam përpjekur të evidentoj standardet e 
zhvilluara nga jurisprudenca dhe çështjet, të cilat kërkojnë një shqyrtim të mëtejshëm 
në praktikën kushtetuese.  

 
Jurisprudenca kushtetuese e huaj lidhur me standardet e delegimit legjislativ 

reflekton karakteristikat e veçanta të sistemit kushtetues dhe të traditës së vendit 
përkatës. Gjykata Kushtetuese Federale Gjermane ka theksuar se, si një aspekt i 
ndarjes së pushteteve, “legjislatura është e detyruar... për të përcaktuar/për të marrë 
vendimet thelbësore në fushat normative kryesore, veçanërisht në ato raste kur të 
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drejtat themelore janë objekt i rregullimit legjislativ.” Sidoqoftë, Gjykata ka lejuar 
relativisht një delegim të gjerë të autoritetit tek dega ekzekutive në programet 
rregullatore. Për shembull, ajo ka rrëzuar një pretendim lidhur me Aktin për Energjinë 
Atomike, për të cilën ajo u shpreh se ishte mjaftueshmërisht i saktë për të përmbushur 
detyrimin kushtetues të legjislaturës, duke arritur në përfundimin se ishte “brenda 
diskrecionit të legjislaturës për të përdorur si terma ligjorë të papërcaktuar ose 
termonologji të saktë” dhe se kjo ishte e lejueshme për legjislaturën për të konkluduar 
se ekzekutivi duhet të kishte detyrën për të përshtatur kërkesat e sigurisë bazuar në 
zhvillimet teknologjike të kohës.118  

 
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjykata Supreme ka mbajtur qëndrimin 

sipas doktrinës “non-delegation” se legjislatura nuk mund të delegojë të gjithë fushën 
e politikëbërjes tek një agjenci e degës ekzekutive, por duhet të paktën të vendosë 
“intelligible principles” për të drejtuar/kufizuar diskrecionin e agjencisë. Sidoqoftë, 
doktrina non-delegation është më shumë një shtrëngim teorik për faktin se ajo nuk 
është zbatuar nga Gjykata e Lartë që prej vitit 1930.119 Në kohët e sotme, nëse 
doktrina vazhdon të jetë e gjallë sadopak, ajo mbijeton si një rregull (canon) i 
interpretimit të ligjit.120 

 
Sistemi britanik ose modeli VVestminister përfshin një shkallë relativisht të 

lartë të shkrirjes ndërmjet pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ. Për rrjedhojë, nuk është 
çudi që për një kohë të gjatë në Mbretërinë e Bashkuar ka qenë zakon që ligjvënësi të 
investonte ekzekutivin me pushtetin për të nxjerrë akte rregulluese... përmbajtja 
ligjore e të cilave do të ishte e vështirë për t’u dalluar nga ajo e ligjeve.121 

 
Masa/shkalla e diskrecionit që i jepet ekzekutivit për miratimin e akteve 

rregulluese mund të jetë substanciale. Gjykata e Lartë e Australisë, për shembull, ka 
pranuar se doktrina e ndarjes së pushteteve është pjesë e Kushtetutës së Australisë dhe 
e ka ndaluar ligjvënësin për t’ia transferuar pushtetin legjislativ ekzekutivit. 
Megjithatë, ajo e ka formuluar frazën “pushteti legjislativ” në një mënyrë të tillë që 
rregullat nënligjore, pavarësisht nga diskrecioni i gjerë mbi bazën e të cilave ato janë 
nxjerrë, mund të mos konsiderohen si një ushtrim i pushtetit legjislativ. Për rrjedhojë, 
Gjykata ka dalë në përfundimin se dhënia e autoritetit rregullator nuk është një 
delegim i pushtetit legjislativ dhe, kështu, nuk kemi një shkelje të ndarjes së 
pushteteve, edhe kur ekzekutivit i është njohur autoriteti të përcaktojë të drejta dhe 
detyra, pavarësisht nga shkalla e diskrecionit. Si rezultat, pothuajse nuk ka kufizim në 
shkallën tek e cila Parlamenti Australian mund t’i njohë ekzekutivit autoritetin e 
ligjbërjes.122 

 
Sipas Gjykatës Kushtetuese të Polonisë, në përputhje me parimin e delegimit 

ligjor të vlefshëm (valid statutory delegation), kompetenca për nxjerrjen e 
rregullimeve duhet të parashikohet në mënyrë të detajuar si në terma të (i) aftësisë 
ligjore, pra duhet të specifikojë autoritetin e ngarkuar për nxjerrjen e ordinancës, ashtu 

118 Kalkar I Case, Gjykata Kushtetetuese Federale gjermane, 48 BverfGE 89 (1978). 
119 Shih Erwin Chemerinsky, Constitutional Law, bot. i tretë, 2006, f.327-331. 
120 Shih Cass R. Sunstein, Nondelegation Canons, (2000) 67 University Of Chicago Law Review, 
f.315. 
121 Owen Dixon, The Separation of Powers in the Australian Constitution, (2008) 10 Constitutional 
Law and Policy Review, f.35-38. 
122 Po aty, f.39. 
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dhe në terma të (ii) objektit/çështjes, pra akti duhet të përcaktojë qëllimin e 
kompetencave deleguese dhe të parashtrojë udhëzime në lidhje me përmbjatjen e 
rregullimit.123 Rregulli i uniformitetit të një akti lejon situata në të cilat udhëzimet 
janë të përfshira në norma të aktit të ndryshme nga ato që shprehin delegimin. Kjo 
strukturë parashikimi lejon një ristrukturim të saktë të përmbajtjes së udhëzimeve.124  
 
 

2.3 Ndërhyrja e qeverisë në fushën e ligjit 
 

Kushtetuta, përveç funksionit për nxjerrjen e akteve nënligjore sipas rregullave 
të delegimit legjislativ të trajtuara më sipër, i ka njohur Këshillit të Ministrave, në 
kushte të veçanta, si rregull përjashtimor, kompetencën normative për të ndërhyrë në 
fushën e ligjit, pa autorizim legjislativ, nëpërmjet një instrumenti (akti) jo të 
zakonshëm. Sipas nenit 101 të Kushtetutës: “Këshilli i Ministrave, në rast nevoje dhe 
urgjence, nën përgjegjësinë e tij, mund të nxjerrë akte normative që kanë fuqinë e 
ligjit, për marrjen e masave të përkohshme. Këto akte normative i dërgohen 
menjëherë Kuvendit, i cili mblidhet brenda 5 ditëve nëse nuk është i mbledhur. Këto 
akte humbasin fuqinë që nga fillimi, në qoftë se nuk miratohen nga Kuvendi brenda 
45 ditëve.” Ky instrument legjislativ, me një emërtim tjetër, në bazë të ligjit për 
dispozitat kryesore kushtetuese, përpara hyrjes në fuqi të Kushtetutës aktuale, ishte i 
parashikuar në kompetencat e Presidentit të Republikës125. Ndryshimi i organit, përsa 
i përket kësaj kompetence, është bërë në pajtim me rolin e ri të Presidentit të 
Republikës, i cili nuk mund të promovojë vetë aksione politike dhe me rolin e 
Qeverisë, e cila mban të gjithë peshën e përgjegjësisë politike për qeverisjen e vendit, 
pasi ka mandatin e shumicës.126 Përveç ndryshimit të organit, nga Presidenti te 
qeveria, kushtetutbërësi është kujdesur për ta disiplinuar dhe kufizuar ushtrimin e 
kësaj kompetence nëpërmjet përcaktimit të kushteve specifike si dhe të roleve e 
përgjegjësive që mbajnë qeveria dhe Kuvendi.127  

123 CODICES, POL-2003-3-023. 
124 CODICES, POL-2001-2-011. 
125 Në ligjin nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, në nenin 28, ku 
parashikohen kompetencat kryesore të Presidentit, në pikën 19 përcaktohet: “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.”; neni 29 “Aktet që nxjerr 
Presidenti i Republikës për ushtrimin e kompetencave të parashikuara në pikat 10, 11 dhe 19 të nenit 
28 të këtij ligji, marrin fuqi juridike mbasi kundërfirmohen, sipas rastit, nga Kryetari i Këshillit të 
Ministrave ose nga ministri përkatës apo nga personat e tyre të njësuar me to.” 
126 Shih Raportin për Projektkushtetutën i prezantuar përpara Kuvendit nga z. Arben Imami, 
bashkëkryetar i Komisionit për Hartimin e Kushtetutës së R.SH-së, në seancën e datës 8.10.1998. 
127 Neni 28, pika 19, i ligjin nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, i impononte 
Presidentit respektimin vetëm të dy detyrimeve: a) nxjerrjen e dekreteve normative vetëm në ‘raste të 
ngutshme’; dhe b) dërgimin e tyre Kuvendit në sesionin më të afërt. Ndoshta mungesa e kritereve më të 
qarta dhe më shtrënguese kanë ndikuar në përdorimin disi në mënyrë zgjeruar dhe të pa kontrolluar të 
këtij instrumenti nga ana e Presidentit. Kështu, p.sh., për të krijuar një ide, vetëm në vitin 1996 janë 
nxjerrë 36 dekrete normative. Gjithashtu, mospërcaktimi i afatit, brenda të cilit dekreti normativ duhej 
të shqyrtohej nga ana e Kuvendit, mund të sillte për pasojë që dekreti, nga një akt që, si rregull duhet të 
veprojë për një afat të përkohshëm, të shndërrohej në një akt me efekt veprues për një afat të 
papërcaktuar. Kështu, p.sh., dekreti nr.204, datë 5.6.1992 “Për pasurinë e sindikatave” u mor në 
shqyrtim nga Kuvendi pas 6 viteve, dhe në datën 6.5.1998, me ligjin nr.8340, vendosi të mos e miratojë 
dekretin nr.204, datë 5.6.1992 “Për pasurinë e sindikatave”. Po në këtë datë, Kuvendi miratoi ligjin nr. 
8340/1 “Për rregullimin e pasojave që kanë rrjedhur nga zbatimi i dekretit nr.204, datë 5.6.1992 “Për 
pasurinë e sindikatave””. 
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Përdorimi i këtij instrumenti ligjvënës mbetet në vlerësimin e Këshillit të 

Ministrave, por ushtrimi/nxjerrja e tij gjerësisht dhe jo në kushtet e parashikuara nga 
Kushtetuta do të cenonte pushtetin ligjvënës (parimin e ndarjes së pushteteve) dhe 
karakterin demokratik të shtetit. Kjo e drejtë ka natyrë lejuese dhe përjashtimore, 
prandaj Kushtetuta e ka kushtëzuar ushtrimin e saj me ekzistencën e nevojës dhe 
urgjencës, si dhe me kontrollin përfundimtar nga Kuvendi të akteve të nxjerra.128 
Përjashtime të tilla janë të njohura edhe nga kushtetutat e shteteve të tjera 
demokratike. 

 
Doktrina kushtetuese italiane129 kuptimin e parë në lidhje me “akte qeveritare 

me fuqinë e ligjit” ua jep të ashtëquajturave “dekrete legjislative”, duke i dalluar ato 
nga “dekrete ligje” (ekuivalentet e rastit shqiptar), të cilat konsiderohen si raste të 
urgjencës. Dekreti legjislativ (ose i deleguar) është një normë e urdhërimit juridik me 
forcën e ligjit që nxirret nga ekzekutivi në raste përjashtimore mbi bazën e një 
delegimi nga ana e parlamentit, delegim që shprehet përmes një akti (ligji) që quhet 
ligj delegues130. Në dallim me sa më sipër, dekret ligji është një akt juridik me forcën 
e ligjit, i nxjerrë në rrugë përjashtimore nga qeveria dhe jo nga parlamenti, në raste të 
jashtëzakonshme të nevojës dhe urgjencës, nën përgjegjësinë e saj.131  

 
Jurisprudenca kushtetuese, nëpërmjet kontrollit të akteve të KM me fuqinë e 

ligjit, në disa raste, ka analizuar dhe ka sqaruar disa çështje që lidhen me kuptimin e 
koncepteve të përdoruara në nenin 101 të Kushtetutës dhe me detyrimet që rrjedhin 
nga parashikimet e këtij neni. Në vijim, në mënyrë të përmbledhur, do të prezantohet 
jurisprudenca për këto çështje: a) A ka kufizime materiale/lëndore për kompetencën 
legjislative të KM sipas nenit 101 të Kushtetutës? b) çfarë do të kuptojmë me termat 
“në rast nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë e tij”? c) Cilat janë detyrimet e 
Kuvendit, sipas nenit 101, për shqyrtimin dhe kontrollin e akteve me fuqinë e ligjit?  

 
a) Kufizime materiale për kompetencën legjislative të qeverisë sipas 

nenit 101 të Kushtetutës 
 

Kushtetuta shqiptare, në nenin 101, ndryshe nga rregullimet kushtetuese të 
disa vendeve të tjera 132 të përmendura më sipër, nuk përcakton në mënyrë eksplicite 

128 Shih vendimin nr.24/2006. 
129 Biba, Denar, Akti normativ me fuqinë e ligjit - në këndvështrimin e të drejtës kushtetuese të 
krahasuar, Revista ‘E drejta parlamentare dhe politikat ligjore’, 1/2006, Nr. 29, f.29-58. 
130 Neni 76 i Kushtetutës italiane:“Ushtrimi i funksionit ligjvënës nuk mund t’i delegohet Qeverisë 
veçse kur përcaktohen parimet dhe kriteret drejtuese dhe vetëm për një kohë të kufizuar dhe për objekte 
të përcaktuara.” 
131 Po aty, neni 77: “Qeveria nuk mund, pa delegimin e Dhomave, të nxjerrë dekrete që kanë vlerën e 
ligjit të zakonshëm. Kur, në raste të jashtëzakonshme domosdoshmërie dhe urgjence, Qeveria, nën 
përgjegjësinë e vet, merr masa të përkohshme që kanë fuqinë e ligjit, duhet po atë ditë t’ua paraqitë për 
t’i kthyer në ligj Dhomave, të cilat edhe po të jenë të shpërndara, thirren enkas dhe mblidhen brenda 
pesë ditëve. Dekretet e humbasin fuqinë që nga fillimi, në rast se nuk kthehen në ligj brenda 60 ditëve 
që nga botimi i tyre. Megjithatë, dhomat mund të rregullojnë me ligj marrëdhëniet juridike të lindura 
mbi bazën e dekreteve të pakthyera në ligj.” 
132 Kështu, Kushtetuta spanjolle, në nenin 86, paragrafi i parë, parashikon: “Në rast nevoje të 
jashtëzakonshme dhe të ngutshme, Qeveria mund të nxjerrë dispozita legjislative të përkohshme, që do 
të marrin formën e dekret-ligjeve dhe që nuk mund të ndikojnë mbi rregullimin e institucioneve 
themelore të shtetit, mbi të drejtat, detyrat dhe liritë e shtetasve të parashikuara në Titullin I, mbi 
regjimin e Bashkësive autonome dhe mbi të drejtën e zgjedhjeve në përgjithësi.”; Kushtetuta italiane, 
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kufizime materiale për nxjerrjen e akteve qeveritare me fuqine e ligjit. Pra, nisur nga 
interpretimi literal i nenit 101, i shkëputur nga nenet e tjera të Kushtetutës, nuk është 
gabim të pohojmë se aktet me fuqinë e ligjit mund të nxirren në të gjitha fushat që 
rregullohen apo janë rregulluar nga ligji në kuptim formal. Por, siç ka theksuar dhe 
GJK, çdo dispozitë e Kushtetutës duhet të interpretohet në mënyrë që të jetë e 
pajtueshme me parimet themelore kushtetuese. Kjo, për arsye se të gjitha normat dhe 
parimet kushtetuese formojnë një sistem harmonik. Natyra e Kushtetutës, koncepti i 
kushtetutshmërisë, nënkupton që Kushtetuta nuk mund të ketë kontradikta të 
brendshme. Për pasojë, asnjë dispozitë e Kushtetutës nuk mund të nxirret jashtë 
kontekstit të saj dhe të interpretohet më vete.133 Bazuar në këtë këndvështrim, për t’i 
dhënë përgjigje pyetjes së shtruar më sipër, nuk mjafton që të mbështetemi vetëm te 
neni 101, por duhet të vlersësojmë nëse dispozita të tjera kushtetuese imponojnë 
kufizime në këtë drejtim.  

 
Pyetja e parë që mund të shtrohet është nëse qeveria mund të ndërhyjë me akt 

me fuqinë e ligjit në fushën kushtetuese, duke u nisur nga këndvështrimi formal se 
amendamentet kushtetuese formalizohen nëpërmjet ligjeve që miratohen nga 
Kuvendi. Është e qartë që qeveria nuk mund të ndryshojë Kushtetutën nëpërmjet aktit 
me fuqinë e ligjit sepse qëndrueshmëria e Kushtetutës, si ligji më i lartë në 
Republikën e Shqipërisë, është një veçori, e cila, së bashku me veçori të tjera të saj e 
bën rregullimin normativ kushtetues të ndryshëm nga rregullimi normativ i bërë me 
akte ligjore të një fuqie më të ulët. Stabiliteti i Kushtetutës është një vlerë kushtetuese. 
Kjo garantohet nga një procedurë e vështirë dhe komplekse e amendimeve të 
Kushtetutës, e parashikuar nga neni 177 i Kushtetuës.134 Pra, me konceptin “e ligjit” 
kuptojmë ligjin që miratohet sipas një procedure, të ndryshme nga ajo për amendimin 
e Kushtetutës. Në këtë kuptim mund t’i referohemi konceptit të “ligjit”, sipas nenit 
116, pika 1, shkronja “c”. Përveç kufizimit të mësipërm, duhet të vlerësojmë nëse 
Kushtetuta e ndalon qeverinë të ndërhyjë me akt me fuqinë e ligjit në disa 
fusha/marrëdhënie, që rregullohen nga një kategori e caktuar ligjesh. Kjo çështje do të 
trajtohet në vjim. 

 
 Ligjet, nisur nga procedurat e miratimit të tyre, i ndajmë në dy kategori 
kryesore: ligjet e përforcuara dhe ligjet e zakonshme.135 Në kuptimin e ligjeve të 
përforcuara përfshihen: a) ligjet e parashikuara nga neni 81/2 i Kushtetutës, të cilat 
duhet të miratohen me jo më pak se tri të pestat e të gjithë deputetëve; b) ligjet që 
ratifikojnë marrëveshje ndërkombëtare, në bazë të të cilave u delegohen organizatave 
ndërkombëtare kompetenca shtetërore për çështje të veçanta (neni 123 i Kushtetutës); 
dhe ligjet për vendosjen ose për kalimin e forcave ushtarake të huaja në territorin e 
RSH, si dhe për dërgimin e forcave ushtarake shqiptare jashtë territorit (neni 12/3 i 
Kushtetutës). Këto ligje duhet të miratohen me shumicën e të gjithë deputetëve. Në 
kategorinë e ligjeve të zakonshme përfshihen të gjitha ligjet që miratohen sipas nenit 

në nenin 72, paragrafi 4 përcakton: “Procedura normale e shqyrtimit dhe e miratimit të drejtpërdrejtë 
nga ana e Parlamentit vendoset gjithmonë për projektligjet në fushën kushtetuese dhe zgjedhore dhe 
për ato të delegimit ligjvënës, të autorizimit për ratifikim traktatesh ndërkombëtare, të miratimit të 
buxheteve dhe të raporteve përfundimtare.” Ligji nr. 400, datë 23.08.1988 “Disciplina dell'attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” në nenin 15/2/b parashikon se: 
“Qeveria nuk mundet, përmes dekretligjit, të ndërhyjë në çështjet e treguara në nenin 72, paragrafi 4 i 
Kushtetutës.” 
133 Shih vendimin nr.25/2009, të GJK. 
134 Po aty 
135 Omari, Luan & Anastasi, Aurela, E Drejta kushtetuese, Sht. Bot. ABC, 2008, f.48. 
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78/1 të Kushtetutës. Nisur nga përcaktimet e mësipërm, a ka kufizim qeveria për të 
ndërhyrë me akt me fuqinë e ligjit në ligjet (fushën) e përforcuara? Kjo çështje është 
shtruar përpara GJK gjatë kontrollit kushtetues të aktit normativ me fuqinë e ligjit 
nr.5, datë 30.09.2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin 
civil”136. GJK arriti në konkluzionin se Këshilli i Ministrave nuk mund të ndërhyjë me 
akte normative me fuqinë e ligjit në ato fusha, rregullimi i të cilave, expressis verbis, 
përbën kompetencë ekskluzive të Kuvendit. Në këndvështrimin e saj, transferimi i 
kompetencës legjislative Këshillit të Ministrave, që, përjashtimisht, të marrë masa të 
përkohshme në rast nevoje dhe urgjence, i nënshtrohet para së gjithash, kufizimeve 
kushtetuese, të cilat konsistojnë në kritere procedurale dhe po ashtu lëndore, të 
përcaktueshme nga natyra e marrëdhënies konkrete që kërkon rregullim. Duke pasur 
parasysh se edhe ligji për statusin e nëpunësit civil (nr. 152/2013) rregullon një fushë 
që përbën rezervë të Kuvendit, ajo ka vlerësuar se ndërhyrja në këtë ligj me aktin 
normativ, objekt shqyrtimi, është në kundërshtim me parashikimet e nenit 81/2, 
shkronja “e”, dhe të nenit 83/3137 të Kushtetutës. Duke mos qenë dakord me këtë 
qëndrim të shumicës së GJK, me mendimin e pakicës kemi shprehur arsyet, të cilat 
janë paraqitur më poshtë. 
 

Sipas argumentit të pakicës, nga përmbajtja normative e nenit 101 evidentohen 
kriteret kushtetuese, të cilat kufizojnë ushtrimin e kësaj veprimtarie ligjvënëse 
atipike/përjashtimore nga ana e KM. Këto kritere janë të natyrës materiale (nevoja, 
urgjenca, marrja e masave të përkohshme) dhe procedurale (miratimi nga Kuvendi 
brenda 45 ditëve). Shumica e GJK në vendimin e mësipërm, në arsyetimin e saj, nuk 
shpjegon qartë se mbi ç’bazë është mbështetur kur shprehet se kompetenca për 
nxjerrjen e aktit normativ me fuqinë e ligjit i nënshtrohet kufizimeve kushtetuese që 
lidhen me natyrën e marrëdhënies konkrete, e cila kërkon rregullim. Më specifikisht, 
ajo nuk sqaron se cilat dispozita përcaktojnë kufizime kushtetuese në lidhje me fushat 
ligjore, në të cilat nuk mund të ndërhyhet me akt normativ me fuqinë e ligjit. Shumica 
nuk përmend kufizimet lëndore konkrete, të cilat përjashtojnë fushat ligjore ku 
Këshilli i Ministrave nuk mund të nxjerrë akte normative me fuqinë e ligjit, por i 
referohet neneve 81/2 dhe 83 të Kushtetutës, të cilat nuk kanë lidhje me ushtrimin e 
kompetencës ligjvënëse nga KM, të sanksionuar në nenin 101 të Kushtetutës. Ndryshe 
nga ky i fundit, nenet 81/2 dhe 83 të Kushtetutës kanë të bëjnë me kriteret lëndore dhe 
procedurale që Kuvendi duhet të ketë parasysh kur rregullon fusha të caktuara që 
kërkojnë ligje të miratuara me shumicë të cilësuar. Nga formulimi literal i nenit 101 të 
Kushtetutës vihet re qartë se, fusha ligjore, e cila mund të rregullohet apo ku mund të 
ndërhyhet me anë të akteve normative me fuqinë e ligjit, nuk është parashikuar nga 
kushtetutëbërësi si kriter kufizues i përdorimit të instrumentit ligjvënës nga KM. Ky 
nen nuk përcakton në mënyrë specifike fushat ligjore ku lejohet apo ndalohet 
ndërhyrja me akte normative dhe vetë gjuha e kësaj dispozite nuk përmban ndonjë 
dallim ndërmjet fushave që rregullohen me ligje të thjeshta dhe atyre që rregullohen 
me ligje të cilësuara. Nga ana tjetër, as neni 116 i Kushtetutës, kur sanksionon 
“ligjet”, si një nga llojet e akteve normative që kanë fuqi në të gjithë territorin e 
Republikës, nuk bën dallim ndërmjet ligjeve të thjeshta dhe ligjeve të cilësuara. 

 
Për çështjen e mësipërme ka patur qëndrime të ndryshme edhe ndërmjet 

studiuesve të së drejtës kushtetuese. Janë shfaqur opinione që mbrojnë pikëpamjen se 

136 Shih vendimin nr.5/2014 të GJK. 
137 Neni 83, pika 3, i Kushtetutës parashikon: “Procedura e përshpejtuar nuk lejohet për shqyrtimin e 
projektligjeve të parashikuara në nenin 81 paragrafi 2, me përjashtim të nënparagrafit “dh”. 
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qeveria nuk mund të nxjerrë akte normative me fuqinë e ligjit në fushat që rregullohen 
nga ligjet që miratohen me shumicë të cilësuar (neni 81/2 i Kushtetutës).138 Ndërsa 
opinioni i ndryshëm ka mbrojtur idenë se Kushtetuta nuk e ndalon qeverinë për të 
ndërhyrë në fushën e ligjeve që duhet të miratohen me tri të pestat, sipas neneve 81/2 
dhe 101, pasi i lihet mundësia Kuvendit ta miratojë ose jo aktin me fuqinë e ligjit 
brenda 45 ditëve me shumicë të cilësuar139. 

 
Në kategorinë e “ligjeve të përforcuara”, sipas ndarjes të mësipërme, 

përfshihen edhe ligjet, të cilat, në bazë neneve 12/3 dhe 123 të Kushtetutës, duhet të 
miratohen me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të Kuvendit, përkatësisht, për 
vendosjen ose për kalimin e forcave ushtarake të huaja në territorin e RSH, si dhe për 
dërgimin e forcave ushtarake shqiptare jashtë territorit dhe ato që ratifikojnë 
marrëveshje ndërkombëtare, në bazë të të cilave u delegohen organizatave 
ndërkombëtare kompetenca shtetërore për çështje të veçanta. Në praktikën 
kushtetuese, nuk konstatohen raste të ndërhyrjes së qeverisë në ligjet që përcaktohen 
nga neni 123 i Kushtetutës, nëpërmjet aktit me fuqinë e ligjit. Ndërsa, lidhur me ligjet 
që përcaktohen nga neni 12/3, vërejmë se, gjatë periudhës 1999-2013, qeveria ka 
ndërhyrë jo në pak raste.140 Por, aktet e qeverisë në këto raste nuk janë bërë objekt i 
kontrollit kushtetues. Pra, çështja nëse qeveria ndalohet apo jo nga Kushtetuta për të 
ndërhyrë në fushën e ligjeve që përcaktohen nga neni 12/3, me akt me fuqinë e ligjit 
sipas nenit 101 të Kushtetutës, nuk ka marrë ende një përgjigje nga jurisprudenca 
kushtetuese. Nëse do t’i referoheshim standardeve të evidentuara me vendimin 
5/2014, ku GJK ka arsyetuar se Këshilli i Ministrave nuk mund të ndërhyjë me akte 
normative me fuqinë e ligjit në ato fusha, rregullimi i të cilave, expressis verbis, 
përbën kompetencë ekskluzive dhe rezervë të Kuvendit, përgjigjja e çështjes së 
shtruar më sipër do të varej nga vlerësimi për pyetjen nëse ligjet e përcaktuara nga 
neni 12/3 janë rezervë apo jo e Kuvendit, sipas kuptimit që i ka dhënë GJK. Në këtë 
vendim nuk janë sqaruar mjaftueshëm termat “kompetencë ekskluzive” dhe “rezervë e 
Kuvendit”, për të shmangur dykuptimësinë dhe keqkuptimet në zbatimin e tyre. Nëse 
do të pranojmë kuptimin sipas të cilit, do të konsiderohet rezervë e ligjit çdo çështje 
për të cilën dispozita kushtetuese kërkon që të rregullohet me ligj, mund të arrinim në 
një situatë absurde nga pikëpamja kushtetuese141, ku praktikisht KM do ta kishte të 
pamundur të përdorte instrumentin e aktit me fuqinë e ligjit, sipas nenit 101, pa u 
futur në rezervën e ligjit. Gjithashtu, paqartësia krijohet edhe duke patur parasysh  
kuptimin që jurisprudenca kushtetuese u ka dhënë koncepteve: “rezervë absolute” dhe 
“rezervë relative” e ligjit. Po t’i referohemi qëndrimit të pakicës në vendimin e 
mësipërm, ku është mbrojtur pikëpamja se qeveria nuk ndalohet nga Kushtetuta për të 
ndërhyrë në fushën e ligjeve që miratohen me tri të pestat, me akt me fuqinë e ligjit, 
natyrshëm mund të arrihet në konkluzionin se qeveria nuk ndalohet për të ndërhyrë në 
fushën e ligjeve që përcaktohen nga neni 12/3, me akt me fuqinë e ligjit. 

 

138 Biba, Denar, Akti normativ me fuqinë e ligjit - në këndvështrimin e të drejtës kushtetuese të 
krahasuar, Revista: E drejta parlamentare dhe politikat ligjore, 1/2006, Nr. 29, f.29-58. 
139 Anastasi, Aurela, “E Drejta Kushtetuese – cikël leksionesh”, Sh.B. PEGI, Tiranë, 2003, f.168. 
140 Gjatë periudhës 1999-2013, KM ka rregulluar me akt me fuqinë e ligjit 14 raste të 
marrëdhënieve/çështjeve legjislative që lidhen me vendosjen ose për kalimin e forcave ushtarake të 
huaja në territorin e RSH, si dhe për dërgimin e forcave ushtarake shqiptare jashtë territorit. 
141 Si në interpretimin e Kushtetutës ashtu dhe në atë të ligjit duhet të shmanget ai interpretim që nuk i 
jep ‘jetë’ një dispozite, pra që e bën atë jo efektive dhe e nxjerr jashtë funksionit. 
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Përveç ndarjes së mësipërme të ligjeve në “ligje e përforcuara” dhe “ligje të 
zakonshme”, bazuar kryesisht në elementin e shumicës së kërkuar për miratim e tyre, 
dallojmë edhe ligje, siç është rasti i ligjit për buxhetin e shtetit, për të cilin, 
pavarësisht se Kushtetuta nuk kërkon që të miratohet me shumicë të cilësuar, 
parashikohet një procedurë specifike për shqyrtimin dhe miratimin e tij.142 Në 
praktikën legjislative, pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës në 1998, vërejmë se ndërhyrja 
e qeverisë në ligjin për buxhetin me akt me fuqinë e ligjit, nuk ka qenë një rrugë e 
pazakontë për të ndryshuar këtë ligj.143 Marrëdhëniet Kuvend-qeveri në fushën e 
financave publike dhe buxhetit do të trajtohen në një pjesë të veçantë më poshtë. Në 
këtë pjesë ne na intereson të vlerësojmë çështjen nëse Kushtetuta e ndalon qeverinë të 
ndërhyjë në ligjin për buxhetin e shtetit, me akt me fuqinë e ligjit. Kjo çështje u shtrua 
përpara GJK, për herë të parë, gjatë shqyrtimit të kërkesës së një të pestës së 
deputetëve për kontrollin kushtetues të aktit normativ të KM nr.6, datë 4.10.2013 “Për 
disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.119/2012 “Për buxhetin e vitit 2013” dhe ligjit 
miratues të këtij akti nr.166/2013, datë 24.10.2013. Në këtë rast144, GJK vendosi 
pushimin e çështjes, pa u shprehur për kushtetutshmërinë e akteve të kundërshtuara 
me argumentin se “...në rastin konkret ndodhet në kushtet kur ligji, të cilin ka 
ndryshuar akti normativ i kundërshtuar, ka përfunduar efektet e tij në fund të vitit 
2013 dhe tashmë është në fuqi një ligj i ri, i cili në përmbajtjen e tij (neni 18) ka 
parashikuar, gjithashtu, kufirin për rritjen e borxhit të shtetit, por ai nuk është bërë 
objekt kërkese përpara kësaj Gjykate. Për rrjedhojë, Gjykata vlerëson se, në kushtet 
kur akti normativ nr. 6/2013 dhe ligji miratues i tij, objekt i këtij gjykimi kushtetues, i 
kanë përfunduar efektet e tyre, gjykimi i kësaj çështjeje në Gjykatën Kushtetuese 
duhet të pushohet.” Një nga gjyqtarët në shumicë (gjyqtarja A.Xhoxhaj), me 
mendimin paralel, ka argumentuar se i bashkohet qëndrimit të shumicës për pushimin 
e çështjes, por GJK duhet të ishte shprehur për kushtetutshmërinë e akteve të 
kundërshtuara. Sipas saj, “...miratimi nga Këshilli i Ministrave i aktit normativ me 
fuqinë e ligjit, me qëllim të realizimit të ndryshimeve në buxhetin e shtetit, e cila 
është një çështje që i përket rezervës së rregullimit të Kuvendit, vjen në kundërshtim 
me parimin e ndarjes dhe balancimit midis pushteteve, në kuptim të nenit 7 të 
Kushtetutës, si një nga parimet bazë të shtetit të së drejtës. ...Gjykata, në funksion të 
rolit të saj si garante e Kushtetutës dhe interpretuesja e fundit e saj, duhej të ndalej në 
interpretimin e përmbajtjes së nenit 160 të Kushtetutës.” Pra, çështja nëse Kushtetuta 
e ndalon apo jo KM për të ndërhyrë në ligjin për buxhetin me akt me fuqinë e ligjit 
nuk ka marrë një përgjigje përfundimtare nga jurisprudenca kushtetuese, ndaj dhe 
mbetet e hapur për vlerësime të ndryshme, duke u nisur nga standardet e trajtuara më 

142- Neni 158: “1. Kryeministri, në emër të Këshillit të Ministrave, i paraqet Kuvendit projektligjin për 
buxhetin e shtetit gjatë sesionit të vjeshtës, i cili nuk mund të mbyllet pa e miratuar atë. 2. Në qoftë se 
projektligji nuk arrin të miratohet deri në fillim të vitit të ardhshëm financiar, Këshilli i Ministrave 
zbaton çdo muaj një të dymbëdhjetën e buxhetit të vitit paraardhës, derisa të miratohet buxheti i ri. 3. 
Kuvendi miraton buxhetin e ri brenda 3 muajve nga dita e mbarimit të vitit të kaluar financiar, përveçse 
në rastet e vendosjes së masave të jashtëzakonshme. 4. Këshilli i Ministrave është i detyruar t’i 
paraqesë raport Kuvendit lidhur me zbatimin e buxhetit dhe me borxhin shtetëror për vitin e kaluar. 5. 
Kuvendi vendos përfundimisht pasi dëgjon edhe raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit.” 
- Neni 159: “Parimet dhe procedurat për hartimin e projektbuxhetit, si dhe për zbatimin e buxhetit 
përcaktohen me ligj.” 
- Neni 160: “1. Gjatë vitit financiar Kuvendi mund të bëjë ndryshime në buxhet. 2. Ndryshimet në 
buxhet bëhen sipas procedurës së parashikuar për hartimin dhe miratimin e vetë buxhetit. 3. 
Shpenzimet e parashikuara me ligje të tjera nuk mund të ulen sa kohë që këto ligje janë në fuqi.” 
143 Gjatë viteve 1999-2013, qeveria ka ndërhyrë 15 raste në ligjin për buxhetin e shtetit me akt me 
fuqinë e ligjit.  
144 Shih vendimin 23/2014 të GJK. 
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sipër. Kësaj çështjeje, do t’i kthehemi përsëri kur të trajtojmë marrëdhëniet ndërmjet 
Kuvendit dhe qeverisë në fushën e fiancave publike dhe buxhetit.  
 
 

b) Nevoja dhe urgjenca si kushte për nxjerrjen e aktit normativ me fuqinë 
e ligjit 
 

Jurisprudenca kushtetuese, në disa raste145, ka sqaruar kuptimin e koncepteve 
“nevojë” dhe “urgjencë”, si kushte për nxjerrjen e aktit normativ me fuqinë e ligjit, 
sipas nenit 101 të Kushtetutës. Sipas kësaj jurisprudence, nevoja dhe urgjenca duhen 
kuptuar si parakushte të domosdoshme, mosqenia e të cilave do të kishte si pasojë 
pavlefshmërinë e aktit normativ me fuqinë e ligjit. Mungesa e tyre shndërrohet në ves 
të legjitimitetit kushtetues të qeverisë për nxjerrjen e aktit normativ. Këtë qëndrim ka 
shprehur dhe jurisprudenca kushtetuese italiane146 duke vlerësuar se ekzistenca 
paraprake e nevojës dhe urgjencës përbën një kërkesë që lidhet me vlefshmërinë 
kushtetuese të aktit normativ që ka fuqinë e ligjit. 

 
Duke qenë kushte paraprake, nevoja dhe urgjenca duhet të jenë vërtetuar se 

ekzistojnë përpara momentit të marrjes të iniciativës nga qeveria për nxjerrjen e aktit 
normativ me fuqinë e ligjit. Këto dy kushte duhet të jenë gjithashtu të pranishme, të 
lidhur e të ndërvarur edhe në momentin kur nxirret akti normativ me fuqinë e ligjit. 
Qeveria nuk mund të ndërmarrë një nismë për nxjerrjen e një akti normativ me fuqinë 
e ligjit, pa vlerësuar më parë rrethanat e krijuara që kanë shkaktuar nevojë dhe 
urgjencë. Qeveria është e detyruar të shpjegojë dhe argumentojë nevojën dhe 
urgjencën konkrete që e kanë detyruar atë të nxjerrë aktin normativ me fuqinë e ligjit. 
Ky detyrim ka karakter formal dhe substancial. Qeveria është e detyruar ta pasqyrojë 
shpjegimin në përmbajtjen e çdo akti normativ me fuqinë e ligjit që nxjerr, 
minimalisht në preambulën e tij. Jurisprudenca kushtetuese është përpjekur për të 
përcaktuar kritere, mbi bazën e të cilave do të vlerësohen situatat e pretenduara që 
kanë krjuar nevojën dhe urgjencën në kuptim të nenit 101 të Kushtetutës. Kriter 
përcaktues është fakti nëse ato përfaqësojnë një gjendje jo të zakonshme në jetën e 
vendit, ku evidentohet dukshëm rreziku i ardhjes së pasojave të dëmshme për interesat 
publikë ose për të drejtat themelore të shtetasve. Ky rrezik dikton nevojën e masave të 
menjëhershme, por që legjislacioni ekzistues nuk i mundëson dot.  

 
Nevoja dhe urgjenca janë rrethana dhe situata fakti që vlerësohen rast pas 

rasti. Kuptimin e tyre të vërtetë termat nevojë dhe urgjencë e manifestojnë në kuadër 
të situatës të rastit konkret, duke i vlerësuar në kohën kur është vërtetuar prania e tyre. 
Ato mund të shkaktohen nga faktorë të ndryshëm jetësorë, natyrorë e shoqërorë. Si 
raste të tilla, mund të përmendim fatkeqësitë natyrore, boshllëkun legjislativ të 
shkaktuar nga shfuqizimi i akteve, nevojën për efekte të menjëhershme në fusha me 
ndjeshmëri të madhe publike, parandalimin e menjëhershëm të spekulimeve. Nga ana 
tjetër, elementi urgjencë nuk mund të ekzistojë në vetvete pa nevojën, sepse urgjenca 
tregon vetëm një situatë që nuk mund të presë, ndërsa nevoja tregon substancën e saj, 

145 Shih vendimet nr.5/2014 dhe nr.24/2006 të GJK. 
146 Gjykata Kushtetuese Italiane, Vendimi nr.29, datë 12-27.01.1995, publikuar në internet në faqen 
përkatëse të Gjykatës Kushtetuese Italiane. 
Shënim plotësues: rregullimi kushtetues i dekretligjit, sipas nenit 77 të Kushtetutës italiane, është 
shumë i ngjashëm me rregullimin e aktit normativ qeveritar të parashikuar nga neni 101 i Kushtetutës 
së Republikës së Shqipërisë. 
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përcakton situatën që kërkon zgjidhje, tregon marrëdhënien shoqërore që kërkon 
rregullim ligjor. Prania e domosdoshme e këtyre dy elementëve rezulton edhe nga 
analiza gjuhësore e tekstit të nenit 101 të Kushtetutës. Lidhëza “dhe” kërkon praninë e 
njëkohshme të të dy elementëve, në dallim nga rastet e tjera kur në dispozitën ligjore 
janë përdorur lidhëset “ose”/“apo”.  

 
Me vendimin nr.5/2014, GJK, nëpërmjet interpretimit të kritereve kushtetuese, 

ka synuar ta kufizojë diskrecionin e qeverisë në vlerësimin e situatave të urgjencës 
dhe nevojës, duke theksuar disa elemente: ”... Situatat e jashtëzakonshme shprehin një 
shkallë të madhe devijimi nga e zakonshmja, prandaj për plotësimin e kërkesave të 
parashikuara në nenin 101 të Kushtetutës është e nevojshme ekzistenca e një situate 
faktike objektive, e përcaktueshme, e pavarur nga vullneti i Qeverisë, e cila vë në 
rrezik interesin publik. Situata e jashtëzakonshme duhet të ketë karakter objektiv, çka 
nënkupton se prania e saj nuk varet nga vullneti i Qeverisë, e cila, në të tilla rrethana, 
kushtëzohet nga nevoja e reagimit të menjëhershëm, më qëllim mbrojtjen e interesit 
publik, me anë të akteve normative me fuqinë e ligjit, kurse urgjenca e këtyre 
rregullimeve mund të rezultojë nga justifikimet e paraqitura nga Qeveria në debatet 
parlamentare mbi ligjin që miraton aktin qeveritar.” 
 
 

c) Detyrimet e Kuvendit për shqyrtimin dhe kontrollin e akteve me 
fuqinë e ligjit 
 

Jurisprudenca kushtetuese ka sqaruar disa çështje lidhur me procedurat dhe 
kompetencën e Kuvendit për shqyrtimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit. Në 
funksion të objektit të këtij punimi mendoj se është me interes të përqëndrohemi te 
këto çështje: Çfarë elementesh (formal dhe material) vlerëson Kuvendi gjatë 
shqyrtimit të aktit normativ me fuqinë e ligjit? Çfarë procedure ndiqet për shqyrtimin 
aktit dhe a mund të miratohet me ndryshime akti i qeverisë nga Kuvendi? 

 
GJK ka vlerësuar se Kushtetuta e ka ngarkuar Kuvendin për kontrollin ex post 

nëse qeveria ka respektuar kriteret që neni 101 i Kushtetuës imponon për nxjerrjen e 
aktit normativ me fuqinë e ligjit. Sipas GJK, duke përdorur termin “miraton”, 
dokumenti themelor i shtetit ka parasysh vlerësimin në formë dhe përmbajtje të 
normës dhe elementëve përbërës të saj, si dhe shprehjen e mendimit përfundimtar nga 
organi vlerësues lidhur me aktin që shqyrton. Përpara miratimit ose mosmiratimit të 
normës së nxjerrë nga Këshilli i Ministrave, Kuvendi shqyrton praninë e të gjitha 
elementëve të përcaktuara shprehimisht për aktin normativ me fuqinë e ligjit në 
Kushtetutë si dhe pajtueshmërinë e përmbajtjes së tij me Kushtetutën dhe ligjet e tjera 
në fuqi. Vlerësimi dhe kontrolli i Kuvendit mbi aktin normativ me fuqinë e ligjit 
bazohet në faktin se pushteti ekzekutiv, në këtë rast, ushtron përjashtimisht një 
funksion ligjvënës.147  

 
 Sipas jurisprudencës kushtetuese, nevoja dhe urgjenca duhen kuptuar si 
parakushte të domosdoshme, mosqenia e të cilave do të kishte si pasojë 
pavlefshmërinë e aktit normativ me fuqinë e ligjit. Mungesa e tyre shndërrohet në ves 
të legjitimitetit kushtetues të qeverisë për nxjerrjen e aktit normativ dhe, në vijim, në 

147 Shih vendimin nr.24/2006 të GJK. 
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ves të ligjit që e ka miratuar atë.148 Me mendimin e pakicës në vendimin nr.5/2014 të 
GJK jemi shprehur se kur akti normativ me fuqinë e ligjit, pas kontrollit nga Kuvendi, 
miratohet me ligj, sipas procedurës së parashikuar nga neni 101 i Kushtetutës, si 
rregull, veset procedurale ‘shërohen’.  
 
 Sipas mendimit të pakicës, kontrolli kushtetues duhet të vlerësojë nëse: a) 
KM ka abuzuar me kompetencën ligjvënëse të dhënë në mënyrë përjashtimore nga 
neni 101 i Kushtetutës, duke nxjerrë një akt normativ me fuqinë e ligjit në kushtet e 
mungesës së urgjencës dhe nevojës; b) mungesa e urgjencës dhe nevojës është haptazi 
evidente/flagrante. Edhe Gjykata Kushtetuese italiane, në jurisprudencën e saj ka 
mbajtur qëndrimin se ligji konvertues ka efekt shërues ndaj defekteve të dekretligjit, 
përveç rasteve kur mungesa e kushteve të urgjencës dhe nevojës është haptazi e 
dukshme/e qartë. Ajo është shprehur se mungesa e kushteve që legjitimojnë nxjerrjen 
e dekretligjit (kupto: nevoja, urgjenca), e konstatuar gjatë gjykimit kushtetues, duhet 
të jetë haptazi evidente. Në mënyrë konkluzive, Gjykata Kushtetuese italiane ka 
vlerësuar se mungesa e kushteve paraprake për nxjerrjen e dekretligjeve duhet të 
rezultojë në mënyrë të qartë gjatë shqyrtimit kushtetues. 149 Edhe Tribunali 
Kushtetues spanjoll ka vlerësuar se urgjenca “thjesht subjektive” e Qeverisë nuk 
mund të justifikojë përdorimin e institutit të dekretligjeve: ndonëse Qeveria ka një 
hapësirë të gjerë diskrecionaliteti, nevoja dhe urgjenca janë koncepte që nuk janë 
imune nga kontrolli kushtetues në kontekstin e kufizimeve të vendosura nga 
Kushtetuta. Nisur nga vlerësimet e mësipërme, Tribunali Kushtetues i Spanjës ka 
shfuqizuar dekretligje për mungesë të urgjencës, duke evidentuar se akti mund të 
ndiqte rrugën normale të aprovimit të ligjit, mbi arsyetimin se arsyet “teorike dhe 
abstrakte” nuk justifikojnë një situatë të jashtëzakonshme dhe urgjente nevoje.150 
 
 GJK ka vlerësuar se Kuvendi disponon tagra të plota për të zgjedhur një nga 
tre alternativat e mëposhtme: të marrë në shqyrtim dhe ta miratojë aktin e nxjerrë nga 
Këshilli i Ministrave, ta marrë në shqyrtim dhe të mos e miratojë atë, të heshtë derisa 
të plotësohet afati 45 ditor që dispozita kushtetuese i ka lënë në dispozicion për t’u 
shprehur lidhur me aktin. Alternativa e zgjedhur nga Kuvendi lidhet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë me perspektivën e mëtejshme të normës.151 Nga ky qëndrim i GJK, nuk 
del qartë nëse Kuvendi ka diskrecion për miratimin me ndryshime të aktit normativ 
me fuqinë e ligjit. Praktika parlamentare, pas hyrjes në fuqi të vendimit të mësipërm 
të GJK, ka mbajtur qëndrimin se Kuvendi, në përfundim të shqyrtimit të aktit me 
fuqinë e ligjit brenda afatit 45 ditor, mund të zgjedhë ndërmjet dy alternativave: ose e 
miraton aktin ose e rrëzon.152 Ky interpretim është mbështetur edhe nga studiues të së 
drejtës kushtetuese, duke vlerësuar ngjashmëri të ligjit konvertues të aktit normativ 
me fuqinë e ligjit me lgjin për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare.153 Mendoj 

148 Shih vendimet nr.24/2006 dhe nr.5/2014 të GJK. 
149 Shih vendimet nr.171/2007 dhe nr.128/2008 të Gjykatës Kushtetuese italiane. 
150 Shih vendimet shih vendimet nr.29/1982 dhe nr.68, datë 28.03.2007 të Tribunalit Kushtetues 
spanjoll. 
151 Shih vendimin nr.24/2006 të GJK. 
152 Ky qëndrim është shprehur nga pëfaqësuesi i Kuvendit, gjatë shqyrtimit të çështjes me objekt 
“Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën, i aktit normativ të Këshillit të Ministrave nr. 6, datë 
04.10.2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.119/2012 ‘Për buxhetin e vitit 2013’”, me 
kërkues një grup deputetësh (një e pesta); vendimi nr.23/2014 i GJK. 
153 Shih Vorpsi, Arta, Akti Normativ me fuqinë e ligjit në këndvështrimin e së drejtës kushtetuese, Rev. 
Jeta Juridike, nr.2/2010, f.53. 
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se ky qëndrim dhe praktika përkatëse nuk janë të mbështetur në Kushtetutë për disa 
arsye. 
 

Së pari, në kuptimin substancial, kompetenca legjislative e Kuvendit për 
shqyrtimin dhe miratimin e aktit normativ e presupozon dhe të drejtën e deputetëve 
për të propozuar amendamente dhe për ta miratuar aktin me ndryshime. Procedura për 
shqyrtimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit, në thelb, nuk ndryshon nga ajo për 
shqyrtimin e projektligjeve. Akti i qeverisë i sjell efektet që nga momenti i nxjerrjes 
dhe vepron deri në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit konvertues, i cili bëhet pjesë e 
legjislacionit në fuqi dhe, si për çdo ligj tjetër, është në diskrecionin e Kuvendit për të 
shqyrtuar propozime për ndryshime legjislative. Së dyti, nëse pranohet se akti 
normativ i qeverisë, shqyrtohet en bloc dhe nuk mund të miratohet me ndryshime, 
ndërhyrja e qeverisë shndërrohet në një instrument që shkon përtej qëllimit kushtetues 
të nenit 101: nga një instrument normativ që synon marrjen e masave të përkohshme 
në një instrument legjislativ qeveritar nëpërmjet të cilit i imponohet Kuvendit një 
zgjidhje legjislative për një kohë të pacaktuar. Së treti, kjo praktikë mund të implikojë 
cenimin e të drejtave të pakicave parlamentare për të patur kohën e nevojshme për 
shqyrtimin e aktit dhe propozimin e amendamenteve, të cilat shërbejnë edhe për 
arritjen e konsesusit parlamentar. Në praktikën kushtetuese gjatë viteve 90’, lidhur me 
shqyrtimin dhe miratimin e dekreteve normative, të cilat, sipas ligjit për dispozitat 
kryesore kushtetuese, nxirreshin nga Presidenti i Republikës, ka qenë mëse e 
zakonshme miratimi i tyre me ndryshime nga Kuvendi.154 Edhe praktika kushtetuese 
italiane nuk e ka vënë në diskutim diskrecionin e parlamentit për miratimin e 
dekretligjeve me ndryshime.  

 
Akti normativ me fuqinë e ligjit humbet fuqinë juridike që nga fillimi dhe 

konsiderohet se nuk ka ekzistuar nëse Kuvendi nuk e miraton ose lejon të kalojë afati 
45 ditor, pa u shprehur në mënyrë përfundimtare për të. Çdo lloj ndërhyrje nga ana e 
Kuvendit pas kalimit të këtij afati është e pavlefshme, pasi praktikisht nuk ekziston 
më objekti ndaj të cilit mund të bëhet vlerësim. Kushtetuta e ka përcaktuar afatin 45 
ditor si një afat prekluziv që nuk mund të zgjatet për asnjë lloj arsyeje dhe nga asnjë 
autoritet. Përfundimi i këtij afati sjell pasoja të menjëhershme për aktin normativ me 
fuqinë e ligjit, duke e lënë atë pa fuqi që nga fillimi.155  
 
 

2.4 Konkluzione 
 

Në këtë pjesë trajtuam marrëdhëniet ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit, duke 
u përqëndruar në dy drejtime: kufizimet dhe standardet kushtetuese për delegimin e 
funksionit legjislativ dhe për ndërhyrjet e ekzekutivit në fushën e ligjit sipas nenit 101 
të Kushtetutës. 

 

154 Për ilustrim po përmendim: ligj nr.8189, datë 30.01.1997 “Për miratimin me ndryshime të dekretit 
nr.1673 datë 20.12.1996 “Për tatimin mbi të ardhurat personale” ”; ligj nr.8191, datë 6.02.1997 “Për 
miratimin me ndryshime të dekretit nr.1700, datë 9.1.1997 “Për një ndryshim në ligjin nr.7777, datë 
22.12.1993 “Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”””; ligj nr.8084, datë 7.3.1996 “Për 
miratimin me disa shtesa e ndryshime të dekretit nr.1359, datë 5.2.1996 “Për disa ndryshime në 
dekretin nr.1254, datë 19.10.1995 “Për kompesimin e ish-pronarëve të tokës bujqësore dhe të trojeve 
në zonat turistike dhe në qendrat e banuara”, ndryshuar me ligjin nr.8024, datë 2.11.1995””. 
155 Shih vendimin nr.24/2006 të GJK. 
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Jurisprudenca kushtetuese i ka dhënë përgjigje disa çështjeve që lidhen me 
delegimin e funksionit legjislativ: A imponon Kushtetuta kufizime materiale për 
delegimin e funksionit legjislativ? Cili është kuptimi i parashikimeve të nenit 118 të 
Kushtetutës dhe kërkesat që rrjedhin nga këto parashikime? 

 
Më lart vlerësuam se Kushtetuta i imponon ligjvënësit disa kufizime materiale 

për delegimin e funksionit legjislativ. Dinjiteti i njeriut, si një vlerë themelore 
kushtetuese, i imponon në radhë të parë ligjvënësit detyrimin për marrjen e masave 
për respektimin dhe garantimin e kësaj vlere. Ky detyrim, natyrshëm, sjell edhe 
kufizim në diskrecionin e ligjvënësit për delegimin e funksionit legjislativ te 
ekzekutivi. Respektimi i parimit të sigurisë juridike përbën një kufizim tjetër për 
delegimin legjislativ. Jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar se siguria juridike, 
mbrojtja e të drejtave të fituara, si dhe e pritshmërive të ligjshme, si standarde 
kushtetuese të trajtuara vazhdimisht nga jurisprudenca kushtetuese, përbëjnë elemente 
të parimit të shtetit të së drejtës, të sanksionuara në nenin 4 të Kushtetutës. 

 
Lidhur me kërkesat procedurale të përcaktuara në nenin 118 të Kushtetutës 

jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar se parimi i shtetit të së drejtës dhe ai i ndarjes 
dhe balancimit të pushteteve i imponojnë Kuvendit detyrimin që, nëpërmjet delegimit, 
të përcaktojë parimet dhe kushtet mbi bazën e të cilave do të ushtrohet kompetenca 
për të nxjerrë aktet nënligjore, duke mos i njohur Ekzekutivit një diskrecion të 
pakufizuar. Ligji duhet të kufizojë dhe të përcaktojë autorizimin ekzekutiv për të 
nxjerrë akte nënligjore në përmbajtje, objekt, qëllim dhe fushëveprim, në mënyrë që 
ndërhyrja e shtetit të jetë e kuptueshme dhe e parashikueshme nga qytetarët. Neni 118 
i Kushtetutës vendos disa kritere, të cilat, nga njëra anë, e detyrojnë ligjvënësin t’u 
përmbahet atyre në mënyrë rigoroze dhe, nga ana tjetër, orientojnë dhe kufizojnë 
pushtetin normativ të organeve të tjera shtetërore në nxjerrjen e akteve nënligjore. 

  
Jurisprudenca kushtetuese nuk ka arritur të sqarojë në mënyrë të plotë 

kuptimin dhe përmbajtjen e kërkesave të nenit 118 të Kushtetuës, duke i lënë disa 
çështje të hapura për diskutim dhe interpretime të ndryshme. Çështje e parë lidhet me 
detyrimin e Kuvendit, sipas nenit 118, për të përcaktuar organin kompetent që 
autorizohet për nxjerrjen e akteve nënligjore. Një nga pyetjet që mund të shtrohet 
është: A është i kufizuar rrethi i organeve që mund të autorizohen nga Kuvendi për të 
nxjerrë akte nënligjore (normative) në kuptimin kushtetues? Jurisprudenca 
kushtetuese nuk i ka dhënë përgjigje kësaj pyetjeje. Një pyetje tjetër lidhet me 
diskrecionin e Kuvendit, nëse ai është i kufizuar në përcaktimin e organit, midis atyre 
që parashikohen nga Kushtetuta. Është e qartë se Kuvendi nuk mund të autorizojë një 
organ të pushtetit gjyqësor për të nxjerrë akte nënligjore normative me fuqi juridike të 
pëgjithshme sepse ky delegim nuk do të ishte në harmoni me parimin e ndarjes së 
pushteteve. Gjithashtu, parimi i decentralizmit të pushtetit dhe ai i autonomisë 
vendore i imponojnë ligjvënësit disa kufizime në këtë drejtim. Edhe delegimi brenda 
rrethit të organeve që përfshihen në pushtetin ekzekutiv nuk mund të jetë i pakufizuar. 

 
Përcaktimi i çështjeve, që duhen rregulluar me akt nënligjor, përbën një kriter 

tjetër detyrues për ligjvënësin. Siç u analizua dhe më sipër, Kushtetuta i imponon 
ligjvënësit detyrimin, që disa çështje/marrëdhënie të caktuara, të cilat përfshihen në 
atë që konsiderohet rezerva absolute e ligjit, t’i rregullojë vetëm me ligj në kuptimin 
formal. Jurisprudenca kushtetuese ka evidentuar kufizime materiale për delegimin 
legjislativ, që rrjedhin nga vlerat, parimet kushtetuese dhe të drejtat e njeriut. Kështu, 
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për shembull, nëse ligjvënësi do t’i delegonte qeverisë kompetencën legjislative për të 
kufizuar të drejtat e njeriut, për të përcaktuar veprat penale, etj., kjo nuk do të ishte në 
përputhje me Kushtetutën.  

 
A krijojnë kufizime nenet 6 dhe 81/2 të Kushtetutës lidhur me delegimin 

legjislativ? Kjo çështje nuk është shtruar përpara kontrollit kushtetues, kështu që nuk 
mund të kemi një përgjigje të bazuar në doktrinën kushtetuese. Duke patur parasysh 
qëllimin e kushtetutbërësit për përcaktimin e detyrimeve të mësipërme ndaj ligjvënësit 
si dhe natyrën dhe rëndësinë e ligjeve organike nuk është e nxituar nëse ne do t’i 
përgjigjeshim në mënyrë pohuese pyetjes së shtruar më sipër. Problemi qëndron te 
vështirësia për të përcaktuar në mënyrë të qartë kufirin midis çështjeve që duhet të 
rregullohen detyrimisht nga ligji organik dhe atyre të cilat mund të rregullohen ose 
nga vetë ligji ose nga akti nënligjor. Së dyti, dispozita kushtetuese kërkon që 
përcaktimi i çështjeve të deleguara nga ligjvënësi duhet të jetë specifik dhe konkret. 

 
Neni 118 i Kushtetutës, përveç kritereve të trajtuara më sipër, kërkon që 

ligjvënësi të përcaktojë edhe parimet mbi bazën e të cilave duhet të nxirren aktet 
nënligjore. Ky është një kriter i përgjithshëm, që duhet të zbatohet në të gjithë rastet e 
delegimit legjislativ. Në thelb, këtë kërkesë e hasim edhe në një sërë dispozitash të 
tjera të Kushtetutës, të cilat vendosin detyrime për Kuvendin, me qëllim që 
veprimtaria ligjvënëse të ushtrohet brenda kufijve të përcaktuar dhe në garantim të 
plotë të të drejtave themelore kushtetuese. 

 
Kushtetuta, përveç funksionit për nxjerrjen e akteve nënligjore, sipas 

rregullave të delegimit legjislativ të trajtuara më sipër, i ka njohur Këshillit të 
Ministrave, në kushte të veçanta, si rregull përjashtimor, kompetencën normative për 
të ndërhyrë në fushën e ligjit, pa autorizim legjislativ, nëpërmjet një instrumenti (akti) 
jo të zakonshëm. 

 
Jurisprudenca kushtetuese, nëpërmjet kontrollit të akteve të KM me fuqinë e 

ligjit, në disa raste, ka analizuar dhe ka sqaruar disa çështje që lidhen me kuptimin e 
koncepteve të përdoruara në nenin 101 të Kushtetutës dhe me detyrimet që rrjedhin 
nga parashikimet e këtij neni: a) A ka kufizime materiale/lëndore për kompetencën 
legjislative të KM-së sipas nenit 101 të Kushtetutës? b) Çfarë do të kuptojmë me 
termat “në rast nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë e tij”? c) Cilat janë detyrimet e 
Kuvendit, sipas nenit 101, për shqyrtimin dhe kontrollin e akteve me fuqinë e ligjit?  

 
Lidhur me pytjen e parë, është e qartë që qeveria nuk mund të ndryshojë 

Kushtetutën nëpërmjet aktit me fuqinë e ligjit sepse qëndrueshmëria e Kushtetutës, si 
ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë, është një veçori, e cila, së bashku me 
veçori të tjera të saj e bën rregullimin normativ kushtetues të ndryshëm nga rregullimi 
normativ i bërë me akte ligjore të një fuqie më të ulët. Lidhur me çështjen nëse 
kufizohet qeveria për të ndërhyrë me akt me fuqinë e ligjit në ligjet (fushën) e 
përforcuara, jurisprudenca kushtetuese nuk ka sqaruar mjaftueshëm termat 
“kompetencë ekskluzive” dhe “rezervë e Kuvendit”, për të shmangur dykuptimësinë 
dhe keqkuptimet në zbatimin e tyre. Nëse do të pranojmë kuptimin sipas të cilit, do të 
konsiderohet rezervë e ligjit çdo çështje për të cilën dispozita kushtetuese kërkon që të 
rregullohet me ligj, mund të arrinim në një situatë absurde nga pikëpamja kushtetuese 
ku praktikisht KM do ta kishte të pamundur të përdorte instrumentin e aktit me fuqinë 
e ligjit, sipas nenit 101, pa u futur në rezervën e ligjit. Gjithashtu, paqartësia krijohet 
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edhe duke patur parasysh kuptimin që jurisprudenca kushtetuese i ka dhënë 
koncepteve “rezervë absolute” dhe “rezervë relative” e ligjit. 

 
Çështja nëse Kushtetuta e ndalon apo jo KM për të ndërhyrë në ligjin për 

buxhetin me akt me fuqinë e ligjit nuk ka marrë një përgjigje përfundimtare nga 
jurisprudenca kushtetuese, ndaj dhe mbetet e hapur për vlerësime të ndryshme, duke u 
nisur nga standardet e trajtuara më sipër.  

 
Jurisprudenca kushtetuese, në disa raste, ka sqaruar kuptimin e koncepteve 

“nevojë” dhe “urgjencë”, si kushte për nxjerrjen e aktit normativ me fuqinë e ligjit, 
sipas nenit 101 të Kushtetutës. Sipas kësaj jurisprudence, nevoja dhe urgjenca duhen 
kuptuar si parakushte të domosdoshme, mosqenia e të cilave do të kishte si pasojë 
pavlefshmërinë e aktit normativ me fuqinë e ligjit. Mungesa e tyre shndërrohet në ves 
të legjitimitetit kushtetues të qeverisë për nxjerrjen e aktit normativ. 

 
Lidhur me procedurat dhe kompetencën e Kuvendit për shqyrtimin e aktit 

normativ me fuqinë e ligjit më lart u trajtuan këto çështje: Çfarë elementesh (formal 
dhe material) vlerëson Kuvendi gjatë shqyrtimit të aktit normativ me fuqinë e ligjit? 
Çfarë procedure ndiqet për shqyrtimin aktit dhe a mund të miratohet me ndryshime 
akti i qeverisë nga Kuvendi? Së pari, në kuptimin substancial, kompetenca legjislative 
e Kuvendit për shqyrtimin dhe miratimin e aktit normativ e presupozon dhe të drejtën 
e deputetëve për të propozuar amendamente dhe për ta miratuar aktin me ndryshime. 
Procedura për shqyrtimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit, në thelb, nuk ndryshon 
nga ajo për shqyrtimin e projektligjeve. Akti i qeverisë i sjell efektet që nga momenti i 
nxjerrjes dhe vepron deri në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit konvertues, i cili bëhet 
pjesë e legjislacionit në fuqi dhe, si për çdo ligj tjetër, është në diskrecionin e 
Kuvendit për të shqyrtuar propozime për ndryshime legjislative. Së dyti, nëse 
pranohet se akti normativ i qeverisë, shqyrtohet en bloc dhe nuk mund të miratohet 
me ndryshime, ndërhyrja e qeverisë shndërrohet në një instrument që shkon përtej 
qëllimit kushtetues të nenit 101: nga një instrument normativ që synon marrjen e 
masave të përkohshme në një instrument legjislativ qeveritar nëpërmjet të cilit i 
imponohet Kuvendit një zgjidhje legjislative për një kohë të pacaktuar. Së treti, kjo 
praktikë mund të implikojë cenimin e të drejtave të pakicave parlamentare për të patur 
kohën e nevojshme për shqyrtimin e aktit dhe propozimin e amendamenteve, të cilat 
shërbejnë edhe për arritjen e konsesusit parlamentar. 

 
Nëpërmjet analizës së mësipërme nuk kam pretenduar të arrij në konkluzione 

përfundimtare lidhur me pyetjet e shtruara, por jam përpjekur të evidentoj standardet e 
zhvilluara nga jurisprudenca dhe çështjet, të cilat kërkojnë një shqyrtim të mëtejshëm 
në praktikën kushtetuese.  
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3. Marrëdhëniet ndërmjet ligjvënësit dhe gjyqësorit 

 

3.1 Hyrje 
 

Sistemi i qeverisjes, siç është trajtuar më lart, përbëhet nga tre pushtete (ose tri 
degë të pushtetit), ai ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor, të cilët duhet të jenë të ndarë 
dhe të balancuar midis njëri-tjetrit.156 Kushtetuta, në pjesën e nëntë të saj, 
përcakton/vendos parimet dhe rregullat kryesore për organizimin dhe funksionimin e 
pushtetit gjyqësor dhe detyron ligjvënësin, sipas parashikimit në dispozita të veçanta, 
për të ndërhyrë ose jo për çështje të caktuara. Pushteti gjyqësor ushtrohet nga Gjykata 
e Lartë, si dhe nga gjykatat e apelit e gjykatat e shkallës së parë, të cilat krijohen me 
ligj.157 Ligjvënësi mund të krijojë me ligj gjykata për fusha të veçanta, por në asnjë 
rast gjykata të jashtëzakonshme;158 kushtet dhe procedura e zgjedhjes së gjyqtarëve 
caktohen me ligj;159 koha e qëndrimit të gjyqtarëve; paga dhe përfitimet e tjera të tyre 
nuk mund të ulen;160 gjykatat kanë buxhet të veçantë, të cilin e administrojnë vetë dhe 
e propozojnë sipas ligjit;161 Këshilli i Lartë i Drejtësisë vendos për transferimin e 
gjyqtarëve, si dhe për përgjegjësinë e tyre disiplinore sipas ligjit162. 

 
Kushtetuta nuk përcakton se cili është funksioni i pushtetit gjyqësor.163 

Funksioni gjyqësor, i konsideruar prej kohësh si një nga prerogativat e sovranitetit, 
është ngritur si një funksion i posaçëm, i ndarë qartë nga dy pushtetet e tjerë, me 
rregullat e veta dhe me organe të veçanta.164 Jurisprudenca kushtetuese, në zbatim të 
parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, ka mbajtur qëndrimin se asnjë organ 
apo institucion tjetër, në përbërje ose jo të një prej tri pushteteve nuk mund të 
ndërhyjë në trajtimin dhe zgjidhjen e çështjeve, që sipas rastit, do të përbënin objektin 
qendror të veprimtarisë së organeve apo institucioneve të tjera kushtetuese.165 Nisur 
nga ky qëndrim, çfarë do të kuptojmë me objektin qendror të veprimtarisë së pushtetit 
gjyqësor? GJK, në një nga vendimet e saj, është shprehur se gjykatat kanë të drejtën 
ekskluzive për funksionin e dhënies së drejtësisë.166 Me këtë qëndrim duhet kuptuar 
se gjykatat kanë “fjalën e fundit” për zgjidhjen e mosmarëveshjeve dhe dhënien e 

156 Neni 7, i Kushtetutës. 
157 Neni 135, paragrafi i parë, po aty. 
158 Neni 135, pika 2, po aty. 
159 Neni 136, pika 5, po aty. 
160 Neni 138, po aty. 
161 Neni 144, po aty. 
162 Neni 147, pika 4, po aty. 
163 Në Kushtetutë është përcaktuar vetëm juridiksioni fillestar i Gjykatës së Lartë “kur gjykon akuzat 
penale kundër Presidentit të Republikës, Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit të Ministrave, deputetëve, 
gjyqtarëve të Gjykatës së lartë dhe gjyqtarëve të Gjykatës kushtetuese” si dhe funksioni GJL në 
kolegjet e bashkuara për njësimin dhe ndryshimin e praktikës gjyqësore. Në nenin 42 përcaktohen e 
drejta për t’iu drejtuar gjykatës dhe të drejtat kryesore për një proces të rregullt gjyqësor: “1. Liria, 
prona dhe të drejtat e njohura me Kushtetutë dhe me ligj nuk mund të cenohen pa një proces të rregullt 
ligjor. 2. Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tij kushtetues dhe ligjorë, ose 
në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një 
afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.” 
164 Omari, Luan, Shteti i së drejtës, f.171-173; Omari & Anastasi, f.352-353. 
165 Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.19, datë 03.05.2007 
166 Shih vendimin nr.11/2008 të GJK. 
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drejtësisë.167 Ky funksion i gjykatave përcakton vendin e gjyqësorit në sistemin e 
institucioneve të pushtetit shtetëror dhe statusin e gjyqtarëve.168 Asnjë pushtet tjetër 
nuk mund të funksionojë si gjykatë dhe të ushtrojë detyrën e gjyqtarit. Askush nuk 
mund të ndërhyjë në dhënien e drejtësisë apo në dhënien e vendimit për çështje të 
caktuara. Askujt nuk i lejohet të vërë në diskutim njohjen dhe vlerën e vendimeve apo 
të refuzojë zbatimin e tyre, pasi ato kanë marrë formë të prerë.169 

 
Një element thelbësor i ndarjes së pushteteve është pavarësia e gjykatave dhe 

gjyqtarëve. Pavarësia e gjykatave i imponon ligjvënësit detyrimin për të mos ndërhyrë 
në funksionin e dhënies së drejtësisë dhe në veprimtarinë e gjykatave ose të 
gjyqtarëve.170 Termi “veprimtari” është i lidhur me funksionin e drejtësidhënies nga 
gjykatat. Kështu, kjo normë e Kushtetutës ngarkon institucionet dhe pushtetet e tjera 
me detyrën kushtetuese që të respektojnë pavarësinë e gjyqtarëve dhe të gjykatave, 
duke vendosur një detyrim negativ mbi to në kuptim të mosndërhyrjes lidhur me 
kompetencën ekskluzive të gjyqtarëve dhe gjykatave për dhënien e drejtësisë, 
nëpërmjet zgjidhjes së çështjeve konkrete.171 Vendimet gjyqësore mund të 
ndryshohen nga një autoritet gjyqësor më i lartë dhe të vetmet përjashtime të pranuara 
nga doktrina e së drejtës janë prerrogativa presidenciale e faljes dhe e drejta e 
ligjvënësit për nxjerrjen e akteve të amnistisë. 172 

 
Nga ana tjetër, gjyqtari duhet t’i nënshtrohet vetëm Kushtetutës dhe ligjeve173 

dhe nuk duhet të marrë funksionin/rolin e ligjvënësit. Marrëdhënia midis ligjvënësit 
dhe gjyqësorit është komplekse dhe mund të vlerësohet në shumë aspekte. Në këtë 
punim, duke patur parasysh dhe jurisprudencën përkatëse, do të përqëndrohemi në 
aspektin strukturor të kësaj marrëdhënie dhe implikimet që lidhen me funksionin 
ligjvënës.  
 
 

3.2 Interpretimi autentik i ligjit dhe interpretimi gjyqësor 
 

Interpretimi i ligjit, në varësi nga subjekti që e kryen dhe detyrës që ai ushtron, 
mund të marrë forma të ndryshme. Interpretimi mund të jetë privat ose zyrtar, me 
efekt detyrues ose jo. Interpretimi zyrtar fillimisht mund të marrë formën e një 
“interpretimi autentik” nga vetë autori i tekstit legjislativ, pra nga vetë ligjvënësi.174 
Ky sistem, me prejardhje nga e drejta romake dhe i njohur në drejtësinë e vjetër, ka 
funksionuar në Shqipëri deri në vitin 1991.175 Ai ka të bëjë me interpretimin e 

167 Sipas Carré de Malberg, “funksioni i drejtësisë është që të konstatojë dhe të shpallë të drejtën që 
ekziston për çdo palë që paraqitet në gjyq”, cituar te Omari, Luan, Shteti i së drejtës, f.174. 
168 Shih vendimin nr.11/2008 të GJK. 
169 Shih vendimin nr.11/2004 të GJK. 
170 Neni 145, paragrafi i tretë, i Kushtetutës përcakon: “Ndërhyrja në veprimtarinë e gjykatave ose të 
gjyqtarëve passjell përgjegjësi sipas ligjit.”. 
171 Shih vendimin 20/2009 të GJK. 
172 Shih vendimin nr.18/2003 të GJK. 
173 Neni 145, paragrafi i parë, po aty. 
174 Shih Omari, Luan, Parime dhe Institucione të së drejtës publike, Bot. Elena Gjika, 1999, f.346. 
175 Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë (RPSSH), miratuar më 28.12.1976, në 
nenin 67, lidhur me kompetencat e Kuvendit Popullor, ndër të tjera, parashikonte: “Miraton e ndryshon 
Kushtetutën dhe ligjet, vendos mbi pajtushmërinë e ligjeve me Kushtetutën dhe bën interpretimin e 
tyre”. Kjo Kushtetutë u shfuqizua nga ligji nr.7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore 
kushtetuese”. Një kompetencë e tillë ka qenë e parashikuar edhe në nenin 16/2 të ligjit nr.7491, datë 
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teksteve nëpërmjet aktit të vetë autoritetit prej nga ato burojnë, i shprehur në të njëjtat 
forma. Por, ky procedim është i rrezikshëm, sepse lejon, nën mburojën e interpretimit, 
modifikimet e vërteta, të cilat, duke u mishëruar në tekstin origjinal, kanë fuqi 
prapavepruese, dhe për rrjedhojë mund të cenojnë vendimet gjyqësore.176  

 
Nisur nga parimi i ndarjes së pushteteve dhe nga funksioni kushtetues i 

pushtetit gjyqësor, është gjyqtari ai që ka, në radhë të parë, misionin e interpretimit të 
ligjeve në funksion të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe dhënies së drejtësisë. Pas 
ndryshimeve kushtetuese të vitit 1991, ky standard është evidentuar nga Gjykata 
Kushtetuese në një nga vendimet e para të saj, ku, ndër të tjera, shprehet: “...në 
kundërshtim me sa pretendohet në kërkesë, Gjykata Kushtetuese nuk legjitimohet në 
zgjidhjen e problemeve të tilla, si: papajtueshmëria midis normave të akteve me fuqi 
juridike të njëjtë (dy ligjeve me përmbajtje të ndryshme apo që kanë hyrë në fuqi në 
kohë të ndryshme); unifikimi apo ndryshimi i praktikës gjyqësore në varësi me 
ndryshimet eventuale në legjislacion; zgjidhja e kontradiktave midis pjesëve të veçanta 
apo paragrafëve të një norme juridike etj. Këto probleme zgjidhen në rrugën e 
interpretimit gjyqësor të dispozitave të veçanta, apo të akteve normative në tërësi, dhe i 
përkasin ekskluzivisht juridiksionit të zakonshëm gjyqësor, në instancë të fundit 
Gjykatës së Kasacionit, e cila shprehet përfundimisht për bazueshmërinë ligjore të 
çështjeve objekt-shqyrtimi nga ana e saj, duke u dhënë kuptimin e drejtë e të saktë 
normave juridike që lidhen me to e duke dhënë orientime të detyrueshme për praktikën 
gjyqësore. Nga ana tjetër, gjykata që ka një çështje në shqyrtim nuk mund të tërhiqet prej 
saj me justifikimin që ligji është i paqartë, është kontradiktor etj.”177 Jurisprudenca 
kushtetuese e ka ritheksuar qëndrimin se interpretimi i ligjeve është kompetencë e 
gjykatave të juridiksionit të zakonshëm dhe sidomos e Gjykatës së Lartë.178 
 
 

3.3  Interpretimi gjyqësor dhe ligjvënësi pozitiv 
 
Tradicionalisht gjyqtari ka patur detyrimin t’i nënshtrohet ligjit. Ky është një 

element i natyrshëm i parimit të ndarjes së pushteteve dhe i shtetit të së drejtës. Kjo 
pikëpamje nënkupton doktrinën e një pozitivizmi strikt ligjor. Ndarja e pushteteve 
sipas Monteskjë (Montesquieu), e ndjekur në traditën juridike kontinentale, 
nënkupton një regjim të së drejtës pozitive, në të cilin, ligji i miratuar nga ligjvënësi 
përbën burimin kryesor të së drejtës.179 Sipas kësaj teorie gjykatat, të pavarura nga 
legjislativi, janë agjencitë e përshtatshme për interpretimin e ligjit; gjykatat duhet t’i 
interpretojnë ligjet, në mënyrë literale, dhe në pajtim strikt me vullnetin e legjislativit. 

29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”: “Kuvendi Popullor ka këto kompetenca kryesore: [...] 
2. Miraton e ndryshon Kushtetutën dhe ligjet, vendos përfundimisht mbi pajtueshmërinë e ligjeve me 
Kushtetutën dhe bën interpretimin e tyre.” 
176 Sokol Berberi, Arsyetimi dhe shkrimi ligjor, Bot.Morava, 2012, f.89. 
177 Shih vendimin nr.7/1993 të GJK. 
178 Shih vendimin nr.6/2012 të GJK. 
179 Sistemi juridik shqiptar i përket familjes romano-gjermanike, në traditën e së cilës, në dallim nga 
tradita anglo-amerikane (familja common law), ligji i miratuar nga pushteti ligjvënës përbën burimin 
kryesor të së drejtës (tradita pozitiviste). Për veçoritë dhe dallimet ndërmjet traditës juridike romako-
gjermanike (civil law) dhe asaj anglo-amerikane (common law) shih: John Henry Merryman, Tradita e 
së Drejtës Civile, Hyrje në sistemet juridike të Evropës Perëndimore dhe të Amerikës Latine, për bot. 
shqip. “Libri Universitar” Tiranë, 1993; Michel Fromont, Sistemet juridike më të mëdha të së drejtës, 
për bot. shqip. Papirus, 2009. 

79 
 

                                                                                                                                                                      



Për pasojë, funksioni i tyre është të zbatojnë ligjin ashtu siç është shkruar.180 Ky 
model i funksionit gjyqësor, ekzagjeron dukshëm diferencën midis funksionit të 
gjykatave në sistemet e të drejtës kontinentale dhe të common laë.181 

 
Interpretimi gjyqësor është interpretimi i ligjit që bën gjykata kur zgjidh 

ndonjë çështje gjyqësore konkrete në të cilën zbatohet ky ligj. Interpretimi gjyqësor 
shprehet në vendimin e gjykatës dhe, si rregull, është i detyrueshëm vetëm për atë 
çështje për të cilën është marrë vendimi.182 Vendimi gjyqësor mbështetet në faktet që 
janë paraqitur gjatë procesit gjyqësor dhe përmban bazën ligjore në të cilën bazohet 
zgjidhja e mosmarrëveshjes, analizën e provave dhe mënyrën e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjes.183 Tërësia e vendimeve të dhëna nga gjykatat gjatë një periudhe të 
caktuar, në një fushë të caktuar cilësohet/emërtohet jurisprudencë.184  

 
Në parim, gjyqtari ka vetëm pushtetin e gjetjes së kuptimit të teksteve, në 

rastin kur këto të fundit nuk janë mjaft të qarta dhe të sakta, edhe pse ndoshta 
“aktiviteti i interpretimit nuk është, në realitet, asnjëherë neutral” dhe se është 
“pothuajse e pamundur të interpretohet pa prodhuar”.185 Teoria e bazuar në idenë se 
“shumica e teksteve janë të qarta dhe të sakta”, çka është utopike, zbatohet dukshëm 
në jurisprudencë, edhe pse paqartësia e ligjit nuk lidhet vetëm me dykuptimësinë e 

180 Sipas Monteskje, “...gjykatësit e kombit janë vetëm goja që shqipton fjalët e ligjit; qënie pa jetë, që 
nuk mund të zbusin as forcën dhe as rreptësinë.” Montesquieu, Mbi Frymën e Ligjeve, Bot. Fondacioni 
Soros, Luarasi, 2000, f.233. 
181 Shih Donald P. Kommers, Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 
bot.Duke University Press, 1997, përkth. shqip, Petrit Plloçi, f.124. 
182 Shih Omari, Luan, Parime dhe Institucione të së drejtës publike, Bot. Elena Gjika, 1999, f.346. 
183 Vendimi gjyqësor në çdo rast duhet të jetë logjik, i rregullt në formë dhe i qartë në përmbajtje. Në 
tërësinë e tij ai duhet konsideruar si një unitet, në të cilin pjesët përbërëse janë të lidhura ngushtësisht 
mes tyre. Ato duhet të jenë në shërbim dhe funksion të njëra-tjetrës. Argumentet e pjesës arsyetuese 
duhet të jenë të bazuara dhe të lidhura logjikisht, duke respektuar rregullat e mendimit të drejtë. Ato 
duhet të formojnë një përmbajtje koherente brenda vendimit, i cili përjashton çdo kundërthënie ose 
kontradiksion të hapur apo të fshehtë. Këto argumente duhet të jenë gjithashtu të mjaftueshme për të 
mbështetur dhe pranuar pjesën urdhëruese. Konkluzionet e pjesës arsyetuese duhet të bazohen jo vetëm 
në aktet ligjore, por edhe në parimet dhe rregullat që karakterizojnë mendimin e shëndoshë e logjik. 
(shih vendimin GJK nr.38/2010) 
184 Shih fjalorin Dictionnaire du vocabulaire juridique,Editions du Juris-Classeur, 2002. Black’s Law 
Dictoniary, i cili për termin “jurisprudencë” jep këtë shpjegim:  

a. Në sensin praktik ose teorik: Ky term ka evoluar në mënyrë interesante. Fjalori Anglisht i 
Oksfordit e përcakton atë në tri aspekte: (1) njohuri ose aftësi e njohjes së ligjit; (2) shkenca 
që trajton ligjet e njerëzve (të shkruara ose jo); (3) një sistem ligjesh. Aspekti (1) i njohurisë së 
ligjit ka ndryshuar, duke krijuar dhe kuptimet (2 dhe 3) që evidentojnë sistemin e njohurive 
mbi të cilat punojnë praktikuesit ligjorë. Edhe pse derivate të termit ‘jurisprudencë’ ekzistojnë 
në një numër gjuhësh perëndimore, ky ndryshim në kuptim, nga praktik në teorik, ka ndodhur 
vetëm në anglisht. Aspekti teorik, që aktualisht nënkupton filozofinë e së drejtës, është ai që 
predominon.  

b. Duke iu referuar ‘Case law’ (praktika gjyqësore): Termi “jurisprudencë” është zgjeruar edhe 
më tej: nga ‘sistem ligjesh’ në ‘vendime të gjykatave’; ‘praktika gjyqësore’. P.sh. padia e një 
detari ndaj pronarit të anijes për papërshtatshmëri të anijes për të lundruar është një fillesë e 
jurisprudencës së shekullit të 20-të (The Doctrine of Unseaworthiness in Lower Federal 
Courts, 76 Harv. L. Rev. 819, 1963). Ky vendim njohu dhe aplikoi si pjesë të ligjit të 
përgjithshëm detar një parim që ishte aplikuar më parë nga statuti apo jurisprudenca në 
kontekste të tjera. Francezët e përdorin termin “jurisprudencë” pikërisht në këtë sens [case 
law] .  

185 Cappelleti, Mauro, “Gjyqtari si ligjbërës”, në The Judicial Process in Comparative Perspektive, 
Clarendon Press, Oxford, 1989, fragment i përkthyer te Vështrim Krahasues mbi Proçedurën Civile, 
bot. i Shk. Magjistraturës, 2006, f.27. 
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mesazhit të tij. Ajo shpërfill kërkesat e pashmangshme të zbatimit të dispozitave të 
përgjithshme ndaj fakteve të veçanta, aq sa fsheh zgjedhjet e vërteta të interpretuesit 
midis kuptimeve të ndryshme të një termi apo të vetë dispozitës. Teoria e “tekstit të 
qartë” nuk rezulton të ketë mbështetje të fortë nga praktika gjyqësore, edhe pse ajo 
lidhet me problemin më të përgjithshëm të pushtetit të interpretimit të ligjit dhe 
respektimit të ndarjes së pushteteve.186  

 
Nga ana tjetër, shteti i së drejtës dhe parimi i ndarjes së pushteteve nuk e 

lejojnë një rol krijues të pakufizuar dhe arbitrar të gjyqtarit nëpërmjet interpretimit 
gjyqësor. Problemi që del është se çfarë kufizimesh duhet të vendosen për këtë 
vendimmarrje krijuese nga ana e gjyqtarit. Ky i fundit, gjatë ushtrimit të detyrës së tij 
gjyqësore, i nënshtrohet disa kufizimeve të qenësishme. Këto kufizime janë me natyrë 
procedurale, materiale dhe etike. Kërkesat procedurale, që lidhen me vënien në lëvizje 
të gjykimit, juridiksionin, legjitimitetin e subjekteve që iniciojnë gjykimin, afatet, 
disponibilitetin e gjykatës, etj., kanë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Precedenti 
dhe kërkesa për vazhdimësi përbëjnë një tjetër detyrim për gjyqtarin.187  

 
Në praktikë, gjyqtari nuk mund të refuzojë të japë një vendim për çështjet që i 

paraqiten për shqyrtim, “me arsyetimin se ligji mungon, nuk është i plotë, ka 
kundërthënie ose është i paqartë.”188 GJK, referuar nenit 1 të KPC, ndër të tjera, është 
shprehur: “Gjykata e vlerëson të lidhur me të drejtën e aksesit parimin e deklaruar nga 
neni 1 i Kodit të Procedurës Civle (KPC); “Gjykata nuk mund të refuzojë të shqyrtojë 
dhe të japë vendime për çështjet që i paraqiten për shqyrtim, me arsyetimin se ligji 
mungon, nuk është i plotë, ka kundërthënie ose është i paqartë. Në bazë të këtij 
parimi, gjykata duhet të kërkojë gjithmonë, brenda rendit juridik të shtetit shqiptar, 
normën që rregullon një rast konkret. Ajo duhet të mbështetet në një autoritet që ka 
forcën e ligjit dhe që zgjidh mosmarrëveshjen konkrete. Në rast se një normë e tillë 
nuk ekziston, ajo duhet të kërkojë edhe norma të tjera që rregullojnë rastet analoge. 
Gjykata, për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje, ka detyrën funksionale për të kryer 
interpretime të ndryshme në lidhje me kuptimin e normave, me kërkimin e normave 
që rregullojnë rastet analoge apo me identifikimin e parimeve të përgjithshme dhe të 
jurisprudencës kushtetuese.”189 Po në këtë linjë, në një çështje tjetër GJK është 
shprehur: “...Veprimtaria gjyqësore konsiston në zbatimin e dispozitës ligjore (e 
hartuar përgjithësisht në terma të përgjithshëm dhe abstraktë) në një çështje specifike 
konkrete. Megjithatë, jo gjithmonë është e mundur për gjyqtarin të identifikojë 
normën (rregullin juridik) e zbatueshme në rastin në shqyrtim dhe një kërkim i tillë 
kryhet prej tij duke përdorur një seri kriteresh interpretativë. Interpretimi i ligjit ka si 
qëllim, së pari, ushtrimin e veprimtarisë gjyqësore, por kur ajo kryhet me qëllim 
zëvendësimin e asaj që shfaqet si boshllëk i rendit juridik (mungesa e një dispozite të 
shprehur nga e cila të nxirret norma që duhet zbatuar në rastin konkret) ajo kthehet në 
një veprimtari që i ngjan asaj të krijimit të normave të reja juridike. ...”190 Ky koncept 
[i funksionit gjyqësor] presupozon, se nuk ekziston asnjë boshllëk në rendin juridik 

186 Shih M. Van de Kerchove, “ La doctrine du sens clair des texts et la jurisprudence de la Cour de 
cassation de Belgique”. 
187 Cappelleti, Mauro, “Gjyqtari si ligjbërës”, në The Judicial Process in Comparative Perspektive, 
Clarendon Press, Oxford, 1989, fragment i përkthyer te Vështrim Krahasues mbi Proçedurën Civile, 
bot. i Shk. Magjistraturës, 2006, f.32-33. 
188 Shih paragrafin e dytë të nenit 1, të KPC.  
189 Shih vendimin nr.28/2008 të GJK. 
190 Shih vendimin nr.6/2012. 
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pozitiv – një kusht që mund të jetë i dëshirueshëm në interes të sigurisë juridike, por 
që në praktikë është i paarritshëm. Atij mund t’i duhet të marrë një vendim në pajtim 
me vlerat [kushtetuese]; pra, të ndriçojë dhe implementojë në vendimet e tij ato 
koncepte të vlerave, që janë pjesë e pandarë e rendit juridik kushtetues, por që në 
tekstet e ligjeve të shkruara nuk janë shprehur qartë apo në mënyrë të plotë. Në 
kryerjen e kësaj detyre, gjyqtari duhet të ruhet nga arbitrariteti; vendimi i tij duhet të 
bazohet në një argumentim racional. Ai duhet të bëjë të qartë që ligji i shkruar nuk 
arrin t’a përmbushë funksionin e vet për të ofruar një zgjidhje të drejtë për problemin 
ligjor në shqyrtim.191 Është vendimi i gjyqtarit ai që e mbush këtë boshllëk duke 
përdorur arsyen e shëndoshë bazuar në parimet e përgjithshme dhe jurisprudencën 
kushtetuese. 

 
Në një çështje tjetër GJK e orienton gjyqtarin për të bërë interpretime, duke u 

nisur nga fryma dhe qëllimi i kuadrit ligjor. Në këtë çështje, GJK, e vënë në lëvizje 
nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Pogradec dhe Tiranë, shqyrtoi pretendimin e 
këtyre gjykatave se neni 11/2 i ligjit nr. 9975/2008, i ndryshuar dhe Udhëzimi i 
përbashkët i Ministrit të Financave dhe Ministrit të Drejtësisë nr. 991/3-2010, cenon 
të drejtën e aksesit në gjykatë, pasi e kushtëzojnë aksesin me parapagimin e plotë 
(100%) të tarifës gjyqësore në masën 3% të vlerës së objektit të padisë dhe nuk 
parashikojnë përjashtime në rastet e pamundësisë financiare për bërjen e kësaj pagese. 
GJK e ka rrëzuar këtë pretendim të gjykatave referuese duke arguemtnuar, ndër të 
tjera, se “... Nëpërmjet interpretimit sistematik të dispozitave të mësipërme të KPC-së 
si dhe analogjisë me ligjin nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike” 
(përkatësisht nenet 2,10,13,14), arrihet qartësisht në përfundimin se qëllimi i këtij 
kuadri ligjor është të garantojë aksesin në gjykatë për të gjithë individët që i drejtohen 
gjykatës. Në funksion të këtij garantimi, si dhe të frymës që ligjvënësi ka dashur të 
përçojë në këtë kontekst ligjor, Gjykata thekson se i takon gjyqtarit të hetojë, mbi 
bazën e dokumentacionit provues të pamundësisë ekonomike të paraqitur nga 
paditësi, dhe të vlerësojë, duke iu referuar legjislacionit procedural civil dhe 
rregullimeve ligjore përkatëse, nëse është rasti për përjashtimin e paditësit nga pagesa 
e tarifës për shërbime gjyqësore.”192 Ndryshe nga shumica, me mendimin e pakicës 
jam shprehur se nuk i takon Gjykatës Kushtetuese të zëvendësojë autoritetet 
kompetente shtetërore në përcaktimin e masës së tarifës për shërbime gjyqësore por, 
në funksion të garantimit të së drejtës së aksesit në gjykatë, është detyrë e saj të 
shqyrtojë dhe të vlerësojë vendimet që këto autoritete shtetërore kanë marrë në 
ushtrimin e kompetencave të tyre të vlerësimit. Mosparashikimi i përjashtimeve nga 
ligjvënësi për kategori të veçanta individësh, të cilët gjenden në pamundësi financiare 
për ta paguar tarifën për shërbime gjyqësore, përbën një kufizim të së drejtës së 
aksesit në gjykatë, të tillë, që dëmton vetë thelbin e kësaj të drejte. Interpretimi i 
shumicës, në lidhje me mundësinë e bërjes së përjashtimit nga ana e gjyqtarit, sipas 
rregullimeve ligjore përkatëse (dispozitave të KPC-së dhe ligjit nr. 10 039, datë 
22.12.208, “Për ndihmën juridike”), lë shteg për arbitraritet. Kjo, për arsye se kuadri 
ligjor, të cilit i referohet shumica, nuk përcakton as rastet e përjashtimit, as shkallën 
apo fazën e procesit në të cilat shtrihet përjashtimi, dhe as kriteret mbi bazën e të 
cilave do të bëhet përjashtimi. Mungesa e kritereve specifike ligjore ku gjyqtari duhet 
të mbështetet për të bërë përjashtimin nga pagesa e tarifës për shërbime gjyqësore, 

191 Çështja Princess Soraya (1973) 34 BVerfGE 269, referuar në librin e Donald P. Kommers, 
Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, bot.Duke University Press, 1997, 
përkth. shqip, Petrit Plloçi, f.124 
192 Shih vendimin nr.7/2013 të GJK.  
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mbart rrezikun e arbitraritetit gjatë zbatimit në praktikë, dhe për rrjedhojë, mund të 
sjellë dhe cenimin e parimit të ndarjes së pushteteve, duke i lejuar gjyqtarit të kryejë 
funksionin e ligjvënësit. 

 
Edhe Gjykata Kushtetutuese Federale gjermane, në një nga çështjet më të 

debatuara/diskutuara, Princess Soraya,193 pranon se gjyqtari nuk mund të shmanget 
nga roli krijues gjatë interpretimit të ligjit. Në këtë vendim, ndër të tjera ajo shprehet: 
“...Në rrethana të caktuara, e drejta [si tërësi normash] mund të ekzistojë tej normave 
pozitive, që nxjerr shteti – e drejtë që e ka burimin e saj në rendin juridik kushtetues si 
një tërësi logjike, dhe që funksionon si një korigjuese e normave të shkruara. Gjykatat 
kanë detyrimin t’a gjejnë këtë të drejtë dhe t’a bëjnë atë realitet në çështjet përkatëse 
[që kanë për shqyrtim]. Kushtetuta nuk e kufizon gjyqtarin në aplikimin strikt të 
mandatit legjislativ në çështjen që i është paraqitur. Ky koncept [i funksionit 
gjyqësor] presupozon, se nuk ekziston asnjë boshllëk në rendin juridik pozitiv – një 
kusht që mund të jetë i dëshirueshëm në interes të sigurisë juridike, por që në praktikë 
është i paarritshëm. Detyra e gjyqtarit nuk kufizohet në interpretimin dhe 
implementimin e vendimeve legjislative. Atij mund t’i duhet të marrë një vendim në 
pajtim me vlerat [kushtetuese] (akt që domosdoshmërisht ka elementë volitivë); pra, 
të ndriçojë dhe implementojë në vendimet e tij ato koncepte të vlerave, që janë pjesë e 
pandarë e rendit juridik kushtetues, por që në tekstet e ligjeve të shkruara nuk janë 
shprehur qartë apo në mënyrë të plotë. Në kryerjen e kësaj detyre, gjyqtari duhet të 
ruhet nga arbitrariteti; vendimi i tij duhet të bazohet në një argumentim racional. Ai 
duhet të bëjë të qartë që ligji i shkruar nuk arrin t’a përmbushë funksionin e vet për të 
ofruar një zgjidhje të drejtë për problemin ligjor në shqyrtim. Është vendimi i gjyqtarit 
ai që e mbush këtë boshllëk duke përdorur arsyen e shëndoshë dhe “konceptet e 
përgjithshme të komunitetit mbi drejtësinë”. ...“ 

 
 

Vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë dhe ligjbërja 
 
Në sistemin kushtetues të Shqipërisë, si rregull, jurisprudenca nuk përbën 

burim të së drejtës. Vendimet që japin gjykatat janë të detyrueshme vetëm për ato 
çështje që janë shqyrtuar prej tyre. Por, ky rregull nuk është absolut. Është vetë 
Kushtetuta që përcakton karakterin dhe fuqinë e veçantë për vendimet e GJK194 dhe 
për vendimet (unifikuese) të Gjykatës së Lartë (GJL).195 Në bazë të neni 141/2 të 
Kushtetutës “Për njësimin ose ndryshimin e praktikës gjyqësore, Gjykata e Lartë ka të 
drejtë të tërheqë për shqyrtim në Kolegjet e Bashkuara çështje të caktuara gjyqësore.” 
Vendimet e GJL mund t’i shohim nga pikëpamja e: a) burimit të së drejtës; b) gjësë së 
gjykuar; c) gjësë së interpretuar; ç) dhe precedentit. Kushtetuta,- sipas K.Trajës,- flet 
për vendime njësuese dhe ndryshuese të praktikës gjyqësore, me ndikim në çështjet 
analoge të ardhshme (neni 141/2), ajo kërkon që vendimet gjyqësore të jenë të 
arsyetuara (neni 142/1), gjithashtu, ajo kërkon që vendimet e GJL të botohen, bashkë 
me mendimin e pakicës (neni 142/2). Të gjitha këto janë elemente që parakuptojnë 

193 Çështja Princess Soraya (1973) 34 BVerfGE 269, referuar në librin e Donald P. Kommers, 
Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, bot.Duke University Press, 1997, 
përkth. shqip, Petrit Plloçi, f.124. 
194 Për një trajtim më të plotë mbi efektet dhe fuqinë e vendimeve të GJK shih: Sokol Sadushi, 
Kontrolli Kushtetues, Shtëpia Bot. BOTIMPEX, 2004, f.193-213; Kristaq Traja, Drejtësia Kushtetuese, 
Sht. Botuese Luarasi, 2000, f.267-269. 
195Shih vendimin e GJK nr.31/2005.  
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ekzistencën e precedentit, si rregull, që duhet njohur, i parashikueshëm dhe i përpiktë, 
veti këto të normave juridike, që i bëjnë ato të afta për të qenë rregullatore të 
sjelljes.196 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka interpretuar në disa raste nenin 141 të Kushtetutës 

lidhur me rolin e GJL-së për unifikimin, ndryshimin e praktikës gjyqësore dhe fuqinë e 
vendimeve të tilla. Në një nga vendimet e saj GJK është shprehur se “... Kushtetuta i ka 
dhënë Gjykatës së Lartë autoritetin të njësojë ose ndryshojë praktikën gjyqësore, pra 
të mbajë qëndrime në çështje të veçanta me qëllim unifikimin e vendimmarrjes së 
gjykatave të zakonshme. Ky funksion ushtrohet nga Gjykata e Lartë duke tërhequr për 
shqyrtim në Kolegjet e Bashkuara çështje të caktuara. Sa më sipër vjen si pasojë e 
pozicionit të saj si organi më i lartë i sistemit gjyqësor dhe lidhet me funksionin e 
përgjithshëm të saj për të siguruar uniformitetin e interpretimit të normave ligjore nga 
ana e gjyqtarëve të zakonshëm, përmes përcaktimit të linjave të interpretimit të cilave 
gjyqtarët duhet t’u përmbahen. Përfundimet në të cilat arrin Gjykata e Lartë nuk 
vlejnë vetëm për rastin konkret të zgjidhur prej saj, por për të gjitha rastet e ngjashme 
për gjykatat e tjera, ose vetë kolegjet e thjeshta të asaj gjykate. Barazia në të drejta, 
mes të tjerash, përcakton edhe detyrimin për vendimmarrje të njëjtë dhe të 
qëndrueshme në çështje të ngjashme nga gjykatat e zakonshme. ...”197 Pra, sipas 
interpretimit të GJK, vendimet unifikuese të GJL-së kanë fuqinë e precedentit. 

 
Në gjykimin kushtetues, i vënë në lëvizje nga individë për shkelje të të 

drejtave për një proces të rregullt ligjor, sipas nenit 131/f të Kushtetutës, janë ngritur 
pretendime kundër vendimeve të veçanta të GJL për cenim të parimit të ndarjes së 
pushteteve. GJK nuk i ka vlerësuar pretendime të tilla si aspekte që lidhen me cenimin 
e të drejtave për një proces të rregullt ligjor. Kështu p.sh. në çështjen Shoqëria “Sigal 
Uniqa Group Austria” sha kundër Shoqërisë “Real X” shpk, një nga pretendimet e 
kërkuesit ka qenë se “Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka deformuar kuptimin e 
zakonit si burim i së drejtës duke shkelur parimet e shtetit të së drejtës, ndarjes së 
pushteteve dhe sigurisë juridike, pasi bën një shtrembërim të hapur të kuptimit, 
qëllimit dhe përmbajtjes së dispozitave eksplicite të Kodit Civil që rregullojnë 
kontratën e sigurimit, duke konsideruar “zakon” apo “praktikë tregtare” një të 
ashtuquajtur praktikë pune në marrëdhëniet kontraktuale dypalëshe mes kërkuesit dhe 
subjektit të interesuar.” GJK këtë pretendim të kërkuesit, nuk e ka vlerësuar veçmas, 
por e ka shqyrtuar në lidhje me pretendimin për cenimin e parimit të gjykatës së 
caktuar me ligj.198 

 
Cila është rruga e kontrollit të vendimeve unifikuese të GJL përsa i përket 

pretendimit për cenimin e parimit për ndërhyrjen e gjykatës në fushën e ligjvënësit? 
Siç jam shprehur me mendimin paralel në vendimin nr.6/2012 të GJK, në rastet kur 
kemi të bëjmë me një kërkesë në rrugë incidentale, objekt i kërkesës duhet të jetë 
norma që kundërshtohet, pra rregullimi juridik. Në mënyrë të përmbledhur, gjykata 
gjykon mbi normën dhe shprehet mbi dispozitën, që është parashikimi 
tekstual/gjuhësor i normës. Dispozita përbën mjetin e nevojshëm të aksesit të normës 
në gjykimin e gjykatës, gjykim i cili zhvillohet mbi normën, duke e krahasuar atë me 

196 Për një trajtim dhe analizë më të thelluar të vlerës së vendimeve të GJL, lexoni : Kristaq Traja, 
Natyra juridike e vendimeve të Gjyakës së Lartë, Koha e precedenteve, Rev. Jeta Juridike, Bot. i 
Shkollës së Magjistraturës, nr. 1. 
197 Shih vendimin nr.6/2012 të GJK. 
198 Shih vendimin nr.27/2013 të GJK. 
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përmbajtjen e parimeve dhe standardeve kushtetuese. Në rast se gjendet përballë një 
interpretimi të konsoliduar të dispozitës në fjalë, siç është rasti i interpretimit të dhënë 
me vendimin unifikues, gjykata nuk mundet ta ndryshojë atë duke bërë një interpretim 
të ndryshëm, që e konsideron të pajtueshëm me Kushtetutën, por ajo mund të gjykojë 
mbi normën në kuptimin që i është dhënë nga vendimi unifikues. Nëse gjykata 
vlerëson se kjo normë, sipas interpretimit të dhënë nga vendimi unifikues që 
konkretizon zbatimin e saj, është e papajtueshme me Kushtetutën, ajo mund të kërkojë 
jokushtetutshmërinë e normës, duke u nisur nga detyrimi për të mos zbatuar asnjë 
dispozitë ligjore që çmohet se vjen në kundërshtim me Kushtetutën. Nëse gjyqtari i 
zakonshëm vlerëson se mënyra si është interpretuar dhe si zbatohet një dispozitë e 
caktuar në sistemin ligjor, nëpërmjet një vendimi unifikues, shkakton probleme 
kushtetutshmërie, ai mund t’i drejtohet Gjykatës duke kundërshtuar dispozitën 
përkatëse, e cila paraqitet e vesuar nga pikëpamja kushtetuese, si pasojë e 
interpretimit të dhënë asaj nga Gjykata e Lartë. Kjo linjë është ndjekur në një rast 
tjetër199, ku GJK është vënë në lëvizje nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, e cila 
me vendimin nr. nr.2933, ka vendosur pezullimin e gjykimit të çështjes dhe dërgimin 
para Gjykatës Kushtetuese, duke i kërkuar që të vlerësojë papajtueshmërinë me 
Kushtetutën të neneve 70, pikat 1, 3 dhe 5, si dhe 72/a të ligjit nr.49/2012 “Për 
organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e 
mosmarrëveshjeve administrative”, të interpretuara me Vendimin Unifikues 
nr.3/2013.  
 
 

3.4  Fuqia prapavepruese e ligjit dhe ndikimi në veprimtarinë gjyqësore 
 

Ligjvënësi mund të ndërhyjë në vendimmarrjet e gjykatave në mënyrë jo të 
drejtpërdrejtë, duke i dhënë ligjit fuqi prapavepruese. GJK është shprehur se parimi i 
përgjithshëm është se ligjet i shtrijnë efektet për marrëdhëniet juridike që lindin pas 
hyrjes së tyre në fuqi. Teoria e të drejtës pranon se fuqia prapavepruese (retroaktive) 
zbatohet si përjashtim, për shembull, në ligjet penale favorizuese, në ligjet që 
ndërhyjnë për të rregulluar situata të paligjshme të krijuara më parë, në ligjet që 
interpretojnë anët e errëta ose të paqarta të një ligji të mëparshëm dhe në ndonjë rast 
tjetër ku paraqitet domosdoshmëria për të shmangur pasoja të rënda, negative ose të 
pandreqshme. 200 

 
Kuvendi nuk ndalohet të miratojë ligje retroaktive ose të legalizojë me efekte 

retroaktive praktika ose marrëdhënie ekzistuese, të cilat njihen në doktrinën 
kushtetuese si ligje legalizuese. Por, kjo ndërhyrje duhet të justifikohet nga interesi 
publik dhe me kusht që miratimi i këtyre ligjeve, të cilët legalizojnë praktika 
ekzistuese, të mos shkelin autoritetin e vendimeve të formës së prerë të gjykatave.201  
 
 

199 Shih vendimin nr.45/2014 të Mbledhjes së Gjyqtarëvë. 
200 Shih vendimin nr.9/2007 të GJK. 
201 Shih vendimet nr. 6/2012 dhe nr.31/2010 të GJK. 
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3.5 Ndërhyrja e ligjvënësit në kompetencat juridiksionale dhe 
procedurale të gjyqësorit 
 

Jurisprudenca kushtetuese, në disa raste, ka shqyrtuar kushtetutshmërinë e 
ndërhyrjeve legjislative për kufizimin e kompetencës gjyqësore për pezullimin e 
akteve administrative. Në një rast, me objekt kontrollin kushtetues të nenit 9 të ligjit 
nr.7916, datë 12.04.1995 "Për disa ndryshime në ligjin nr.7698, datë 15.04.1993 "Për 
kthimin e kompensimin e pronave ish-pronarëve", GJK ka vlerësuar se “...Përmbajtja 
e kësaj dispozite: se procesi i kthimit të pronave ish-pronarëve nuk mund të pengohet, 
se vendimet e komisioneve të kthimit të pronave nuk mund të pezullohen as me 
vendim gjykate edhe kur ka filluar apo vazhdon procesi gjyqësor, dhe se zbatohen 
vetëm vendimet e gjykatave që kanë marrë formë të prerë, nuk pajtohet me parimet 
themelore të organizimit tonë shtetëror mbi ndarjen e pushteteve, cënon pavarësinë e 
pushtetit gjyqësor, si edhe të drejtat e liritë themelore të qytetarëve. Dispozita e 
sipërme, duke e ndaluar gjykatën, të pezullojë zbatimin e këtyre akteve administrative 
që i nënshtrohen kontrollit gjyqësor, i jep atyre fuqinë e titujve ekzekutivë, pa marrë 
ata formën e prerë për shkak se ka filluar ose vazhdon shqyrtimi gjyqësor, i kërkesave 
për anullimin e tyre. Natyrisht që një gjendje e tillë është në kundërshtim të hapur me 
frymën që përshkon legjislacionin tonë procedural civil. ... Këto janë parime 
themelore dhe kanë të bëjnë me organizimin tonë shtetëror të bazuar në ndarjen e 
pushteteve. Sipas dispozitave të sipërme të këtij ligji kushtetues pushteti gjyqësor 
është i pavarur nga pushtetet e tjera dhe ushtrohet vetëm nga organet e njohura nga ky 
ligj, që janë gjykatat, të cilat në veprimtarinë e tyre janë të pavarura dhe udhëhiqen 
vetëm nga ligji. ...”202 Standardi i mësipërm është konfirmuar nga jurisprudenca 
kushtetuese edhe gjatë kontrollit kushtetues të nenit 134 i ligjit nr.8485, datë 
12.05.1999 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”. GJK e 
deklaroi këtë nen si antikushtetues dhe, ndër të tjera, ka arsyetuar: “... kontrolli 
gjyqësor ndaj akteve me karakter administrativ, duke qenë shprehje e parimit të 
kontrollit dhe balancimit të pushteteve e duke qendruar në themel të pavarësisë së 
organeve, ka ndryshime thelbësore nga kontrolli administrativ që kryhet në rrugë 
hierarkike apo nga organe të krijuara posaçërisht. Dallimet qëndrojnë, krahas të 
tjerave, në rafshin procedural, në kuptim që gjykatat në kontrollin e këtyre akteve 
respektojnë rregullat procedurale të parashikuara nga Kodi i Procedurës Civile. Ato 
nuk mund të interferojnë e as të adaptojnë procedura administrative. Ndër rregullat 
procedurale, rëndësi paraqet pezullimi i aktit objekt shqyrtimi nga gjykatat si një 
mundësi procedurale për të mënjanuar krijimin e pasojave negative nga një akt i 
kontestuar për kundërligjshmëri. ...”203 

 
 Një pretendim i ngjashëm është ngritur nga Shoqata e Qiramarrësve në 
Shtëpitë Shtetërore Ish-pronë private, për kontrollin e kushtetutshmërisë së Aktit 
normativ nr.03, datë 01.08.2012 “Për lirimin e banesave pronarëve të ligjshëm nga 
qytetarët e pastrehë, banues në banesat ish-pronë e subjekteve të shpronësuara”. Sipas 
kërkueses, akti i kundërshtuar cenon parimin e ndarjes dhe balancimit midis 
pushteteve; parashikimi i detyrimit të gjykatave të shkallëve të para për 
mospezullimin e titujve ekzekutivë cenon pavarësinë e pushtetit gjyqësor dhe të 

202 Shih vendimin nr.9/1995 të GJK. 
203 Shih vendimin nr.32/2003 të GJK. 

86 
 

                                                           



drejtën themelore për një proces të rregullt ligjor, sanksionuar nga neni 42 i 
Kushtetutës dhe neni 6 i KEDNJ. GJK e rrëzoi këtë pretendim me argumentin se 
“...nuk është detyrë e saj shqyrtimi i përplasjeve dhe papajtueshmërive mes dy ligjeve 
të ndryshme apo ligjeve dhe kodeve. Në juridiksionin kushtetues hyjnë 
papajtueshmëria e ligjeve apo kodeve me Kushtetutën, kurse mënyra e të kuptuarit, e 
të zbatuarit të ligjit dhe harmonizimit ndërmjet dispozitave të tij me ligje të tjera, nuk 
janë çështje që i përkasin kontrollit kushtetues dhe, për rrjedhojë, nuk janë objekt 
shqyrtimi nga Gjykata Kushtetuese... Gjykata çmon se, përderisa nuk vëren cenim të 
parimeve kushtetuese si siguria juridike, parimi i mosdiskriminimit dhe parimi i 
proporcionalitetit, siç pretendon kërkuesi, ky i fundit nuk legjitimohet për të kërkuar 
kontrollin e kushtetutshmërisë së aktit (ligjit) në vështrim të neneve 7 dhe 116 të 
Kushtetutës.”204 
 
 Vendimet gjyqësore që marrin formë të prerë përbëjnë gjë të gjykuar dhe nuk 
mund të cenohen përveç në raste përjashtimore. GJK, në referim edhe të 
jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ), ka theksuar 
se siguria juridike presupozon respektimin e parimit të gjësë së gjykuar, që garanton 
se asnjë palë nuk ka të drejtë të kërkojë rigjykimin e një çështjeje që është zgjidhur 
me vendim të formës së prerë. Përjashtim nga ky rregull janë procedurat e 
parashikuara në Kodet e Procedurës Civile dhe të Procedurës Penale mbi rishikimin e 
vendimeve të formës së prerë.205 Në dy raste GJK ka vlerësuar nëse kompetenca e 
organit administrativ të Agjencisë për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave, e njohur 
nga ligji, për të vendosur në lidhje me rishikimin e vendimeve të mëparshme të 
komisioneve të kthimit dhe kompesimit të pronave cenon sigurinë juridike.206 Në 
rastin e kontrollit kushtetues të ligjit nr.10308, datë 22.07.2010 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e 
pronës, i ndryshuar”, u pretendua cenimi i parimit të ndarjes së pushteteve, pasi ligji 
autorizon AKKP-në të shqyrtojë apo rishqyrtojë çështje që mund të ishin objekt 
shqyrtimi vetëm nga gjykatat e sistemit të zakonshëm dhe, në kuptim të nenit 141/1 të 
Kushtetutës dhe dispozitave të KPC, të drejtën e rishikimit të çështjeve në rrugë 
gjyqësore e ka vetëm Gjykata e Lartë. GJK, ka arsyetuar se: “Gjykata konstaton se 
instituti i rishikimit, i sanksionuar nga ligji objekt kundërshtimi, parashikohet edhe 
nga normat procedurale civile dhe penale, si një mjet i jashtëzakonshëm ankimi (nenet 
494 të KPC-së dhe 450 të KPP-së). Duke krahasuar përmbajtjen e nenit 16/1 të ligjit 
objekt kundërshtimi me atë të normave procedurale të mësipërme, Gjykata konstaton 
se ligjvënësi ka përfshirë në ligjin objekt kundërshtimi shkaqe/arsye të ngjashme për 
rishikimin e vendimeve të formës së prerë të ish KKKP-ve me ato të parashikuara nga 
dispozitat procedurale për rishikimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë. 
Gjykata konstaton, gjithashtu, se ligji nr.10308, datë 22.07.2010 i ka njohur Drejtorit 
të AKKP-së kompetencën që, në përfundim të procedurave të rishikimit të vendimeve 
të formës së prerë të ish KKKP-ve mbi bazën e subjekteve të përcaktuara 
shprehimisht nga ligji, jo vetëm t’i shfuqizojë ato vendime, por, sipas rastit, të zgjidhë 
edhe çështjen në themel. Në vështrim të standardeve të mësipërme, Gjykata rithekson 
se Drejtori i AKKP-së është një organ monokratik në vartësi të Këshillit të Ministrave 
dhe jo organ gjyqësor ose quasi gjyqësor, i cili mund të zbatojë parimet e shfuqizimit 
ose rishikimit të akteve të ish KKKP-ve. Në këtë kuptim, Gjykata vlerëson se, 
ndryshe nga sa pretenduan subjektet e interesuara, statusi dhe parimet që zbaton ky 

204 Shih vendimin nr.1/2013 tëGJK. 
205 Shih vendimin nr.27/2010 të GJK. 
206 Shih vendimet nr.27/2009 dhe 43/2011 të GJK. 
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organ, si aksesi, transparenca, vlerësimi objektiv i fakteve dhe provave, nuk i japin 
atij tiparet e organit quasi gjyqësor ose gjyqësor dhe as e legjitimojnë atë në ushtrimin 
e kompetencës gjyqësore të rishikimit të vendimeve të formës së prerë.”207 
 

GJK e vënë në lëvizje për kontrollin kushtetues të ligjit nr.8472, datë 
08.04.1999 “Për kthimin në shoqëritë huamarrësve të vlerave financiare të përfituara 
nga personat fizikë e juridikë, nëpërmjet shitjes së pasurive apo transaksioneve të 
pronësisë”, ka vendosur shfuqizimin e nenit 3 të këtij ligji, duke arsyetuar, ndër të 
tjera, se: “... Nga ana tjetër, zbatimi apriori i kësaj dispozite ndaj këtyre personave 
edhe pa praninë e kushteve të pavlefshmërisë së veprimeve juridike të parashikuara në 
Kodin Civil, është një imponim që i bëhet gjykatës që gjykon çështjen. Ky rregull i 
vendosur nga kjo dispozitë, përbën tejkalim të pushtetit diskrecional të legjislativit 
dhe përligj ndërhyrjen e tij në sferën e veprimtarisë së gjyqësorit, duke cënuar kështu 
edhe parimin e ndarjes dhe të ballancimit të pushteteve, të sanksionuar nga neni 7 i 
Kushtetutës”.208 Në një rast tjetër të ngjashëm, GJK ka arsyetuar se: “Gjykata, gjithashtu 
vëren se paragrafi i parë i nenit 7 i jep administratorit, si përfaqësues i pushtetit 
ekzekutiv, të drejta që i përkasin vetëm pushtetit gjyqësor si pezullimi i pagimit të 
detyrimeve, moszbatimi i kushteve të parashikuara në kontratë apo marrëveshje të 
lidhura nga subjekti i kontrollit. Në këtë mënyrë cënohet parimi kushtetues i ndarjes së 
pushteteve, i parashikuar nga neni 3 i ligjit “Për dispozitat kryesore kushtetuese.”209  

 
 Në një vendim tjetër, GJK ka kontrolluar pajtueshmërinë me Kushtetutën të 
nenit 283 të Kodit Civil të ndryshuar, që lejonte zgjidhjen e kontratës ekzistuese të 
banesave me urdhër administrativ, i cili mund të ankimohej brenda pesë ditëve tek 
kryetari i organit ekzekutiv të pushtetit në rreth, vendimi i të cilit do të ishte i formës 
së prerë. Sipas GJK “... mosmarrëveshjet që rrjedhin nga marrëdhënie kontraktore 
(dmth., nga marrëdhënie juridike civile të mirëfillta) shqyrtohen e zgjidhen në rrugë 
gjyqësore e jo nga një organ ekzekutiv i pushtetit në rreth, i cili ligjërisht është organ i 
administratës shtetërore. Këtej rezulton qartë se me këtë paragraf i është hequr pushtetit 
gjyqësor një prerogativë e natyrshme e tij dhe ajo i është dhënë gabimisht, pa të drejtë 
një organi të pushtetit ekzekutiv. Pa dyshim, përmbajtja e këtij paragrafi vjen në 
kundërshtim të hapur me nenin 3 të ligjit "Për dispozitat kryesore kushtetuese", ku është 
sanksionuar tekstualisht se: "Parimi themelor i organizimit shtetëror është ndarja e 
pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe atij gjyqësor".”210 Në këtë vendim GJK, nuk është 
mjaftuar vetëm në deklarimin e dispozitës si antikushtetuese, por ka marrë dhe rolin e 
ligjvënësit pozitiv duke ndryshuar tekstin e dispozitës.211 Çështja e marrëdhënieve 
ndërmjet ligjvënësit dhe Gjykatës Kushtetuese, në drejtim të ndarjes së kompetencave, 
do të trajtohet në një pjesë më vete. Në rastet e trajtuara më lart, në vendimet e GJK nuk 
argumentohet në mënyrë të plotë/të qartë lidhur me çështjen, nëse ndërhyrja e ligjvënësit 
ka qenë ose jo e justifikuar në drejtim të balancës ndërmjet pushteteve. 
 

207 Shih vendimin nr.43/2011 të GJK. 
208 Shih vendimin nr.40/2002 të GJK. 
209 Shih vendimin nr.53 1997 të GJK. 
210 Shih vendimin nr.6/1992 të GJK. 
211 Në dispozitivin e vendimit nr.6/1992, GJK ka vendosur: “1. Paragrafi 2 i nenit 1 të ligjit nr.7575, datë 
29.06.1992 të ndryshohet si vijon: “Kur qiramarrësi nuk pranon vendimin përkatës të organit ekzekutiv 
kompetent në rreth për dorëzimin e sipërfaqes të tepërt të banimit, ky organ nxjerr urdhër administrativ. 
Qiramarrësi ka të drejtë të ankohet kundër këtij urdhëri në gjykatën e rrethit përkatës brenda pesë ditëve 
nga dita kur ai i është njoftuar. Vendimi i gjykatës së rrethit është i formës së prerë. Ankimi, që është bërë 
brenda afatit pesëditor, pezullon zbatimin e urdhërit administrativ”. 
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 Edhe Gjykata Kushtetuese Federale e Gjermanisë ka shqyrtuar në disa raste 
marrëdhëniet ndërmjet ligjvënësit dhe gjyqësorit. Në një çështje mjaft të debatuar 
(Çështja Klass, 1970), GJKFGJ, ndër të tjera, është shprehur: “... ky parim [Parimi i 
ndarjes së pushteteve] nuk kërkon një ndarje strik të pushteteve, por në raste 
përjashtimore lejon, që funksione legjislative të ushtrohen nga organizma qeveritar 
dhe administrativë, apo që qeverisja dhe administrimi, të ushtrohen nga organizma 
legjislativë. Në raste përjashtimore, parimi i ndarjes së pushteteve, lejon gjithashtu, që 
mbrojtja ligjore kundër akteve të ekzekutivit, të mos bëhet nga gjykatat, por nga 
institucione të pavarura, të emëruara ose të caktuara nga parlamenti dhe që veprojnë 
brenda kuadrit të departamentit ekzekutiv. Esenciale është, që arsyeja themelore e 
ndarjes së pushteteve, d. m. th. kufizimi dhe kontrolli reciprok i pushteteve të shtetit, 
të përmbushet përsëri.”212 
 
 

3.6  Marrëdhëniet midis ligjvënësit dhe gjyqësorit në fushën penale 
 

Sipas nenit 29 të Kushtetutës, askush nuk mund të akuzohet ose të deklarohet 
fajtor për një vepër penale, e cila nuk konsiderohej e tillë me ligj në kohën e kryerjes 
së saj dhe se nuk mund të jepet një dënim më i rëndë se ai që ka qenë parashikuar me 
ligj në kohën e kryerjes së veprës penale.213 Legjislacioni penal ka për detyrë të 
mbrojë vlera të rëndësishme, të tilla si: pavarësinë e shtetit dhe tërësinë e tij 
territoriale, dinjitetin e njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, rendin kushtetues, pronën etj. 
(shih nenin 1/b të Kodit Penal). Ky legjislacion duhet të respektojë në çdo rast parimet 
e ligjshmërisë dhe të shtetit të së drejtës, të sanksionuara në nenet 4, 29, në lidhje dhe 
me nenin 81 pika 2 të Kushtetutës. Sanksionet penale duhet të parashikohen vetëm për 
ato lloj veprimesh ose mosveprimesh, të cilat, në përputhje me parimin e 
proporcionalitetit, të jenë të krahasueshme për nga rëndësia me vlerat që mbrojnë.214 
Në përputhje me parimin e proporcionalitetit, ligjvënësi, lidhur me vlerësimin e mjetit 
të zgjedhur për ndëshkimin e shkelësve të ligjit dhe qëllimit që kërkohet të arrihet, ka 
një hapësirë të gjerë veprimi. Megjithatë, sipas GJK, kur është fjala për parashikimin 
e dispozitave penale si “ultima ratio”215 ose dhe të ligjeve të tjera organike, të 
parashikuara shprehimisht në nenin 81 pika 2 të Kushtetutës, kjo hapësirë është e 
kushtëzuar në çdo rast nga detyrimi për miratimin e tyre me tre të pestat e deputetëve 
të Kuvendit.216 

 
GJK ka shfuqizuar nenin 315 të Kodit Penal (KP), i cili parashikonte: “Dhënia 

e një vendimi gjyqësor përfundimtar që dihet se është i padrejtë dënohet me burgim 
nga tre gjer në dhjetë vjet”. Kjo vepër penale synonte mbrojtjen e parimit te 
pavarësisë së pushtetit gjyqësor, në radhë të parë, nga vetë përfaqësuesit e sistemit të 
drejtësisë. Ligjvënësi, me parashikimin e kësaj vepre penale është nisur nga një qëllim 
i ligjshëm: mbrojtja e shtetit të së drejtës, e lirive dhe e të drejtave të qytetarëve. Por 
për GJK, mënyra e formulimit të kësaj vepre krijonte mundësinë për një ndërhyrje në 

212 Çështja Klass (1970) 30 BVerfGE I, referuar në librin e Donald P. Kommers, Constitutional 
Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, bot.Duke University Press, 1997, përkth. shqip, 
Petrit Plloçi, f.128. 
213 Neni 29 i Kushtetutës:  
214 Shih vendimin nr.1/2011 të GJK. 
215 Në jurisprudencën kushtetuese normat juridike penale konsiderohen si mjet i fundit shtrëngues. 
216 Shih vendimin nr.1/2011 të GJK. 
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vetë thelbin e pavarësisë funksionale të gjyqtarit. GJK, ndër të tjera, ka arsyetuar se: 
“...Gjykata çmon, se analiza e ndërgjegjes ose e dijenisë do të lidhej me një analizë të 
bindjes së brendshme të gjyqtarit e krijuar gjatë procesit vendimmarrës dhe e bërë e 
ditur me shpalljen e vendimit. Kjo analizë e ndërgjegjes së gjyqtarit do të përbënte një 
ndërhyrje në vetë thelbin e pavarësisë funksionale të gjyqtarit. Paqartësia në 
përcaktimin e anës subjektive të veprës krijon mundësi, që organi i akuzës, të fillojë 
një çështje penale ndaj gjyqtarit mbi bazën e kallëzimit të palëve me pretendimin, se 
vendimi dihet që është i padrejtë, pavarësisht se sa kjo mund të provohet objektivisht. 
Dispozita penale objekt shqyrtimi, nuk shmang mundësinë që gjyqtari, të vihet në 
ndjekje penale vetëm për faktin se ai ka dhënë një vendim sipas bindjes së tij të 
mbështetur në Kushtetutë dhe në ligje. Hapësira që lejon kjo vepër mund krijojë një 
presion të papërshtatshëm ndaj gjyqtarit, çka do të dëmtonte dhënien e drejtësisë dhe 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Gjykata çmon, se mundësia e fillimit të ndjekjes 
penale ndaj një gjyqtari për dhënien e një vendimi përfundimtar, ndërkohë që vendimi 
mund të shqyrtohet nga një gjykatë më e lartë, krijon një presion të papërshtatshëm 
mbi këtë të fundit, çka mund të cenojë dhënien e drejtësisë...”217 Pakica, në këtë 
vendim, ndryshe nga shumica, ka vlerësuar se neni 315 i KP-së nuk cenonte garancitë 
kushtetuese për pavarësinë e gjyqtarit. Sipas pakicës, në këtë formulim të ligjvënësit 
dallojmë dy elementë thelbësorë: E para, që një person (gjyqtari) të ketë përgjegjësi 
penale në bazë të nenit 315 të Kodit Penal, duhet të ketë dhënë një vendim gjyqësor 
përfundimtar dhe, e dyta, vendimi duhet të dihet që është i padrejtë. Vendimi 
gjyqësor, në rastin e kësaj dispozite, është përfundimtar kur janë shteruar të gjitha 
mjetet për kundërshtimin e tij, ose kur ai ka marrë formë të prerë, që do të thotë se ai 
ose nuk është apeluar apo kundërshtuar me rekurs nga subjektet e interesuara, ose kur 
pas shterimit të këtyre mjeteve është marrë një vendim, sipas rastit, nga gjykata e 
apelit apo Gjykata e Lartë. Kushti i dytë, dijenia për dhënien e një vendimi të padrejtë, 
në kuptimin juridiko-penal, nuk lidhet me vlerësimin profesional që bëjnë gjykatat e 
niveleve më të larta, aq me pak prokurori, por me qëndrimin subjektiv të gjyqtarit 
ndaj zgjidhjes në themel të çështjes. Pra, nuk është fjala “…për dështime të 
paqëllimshme në kryerjen e funksioneve të tyre”, që do të thotë se vendimi mund të 
jetë pasojë e paaftësisë së gjyqtarit apo e vlerësimit të gabuar të provave dhe 
rrethanave të tjera të çështjes. Përkundrazi, sipas kësaj dispozite, gjyqtari, në mënyrë 
të qëllimshme, jep një vendim gjyqësor përfundimtar që ai e di se është i padrejtë. 
Pikërisht ky qëndrim subjektiv e bën atë (gjyqtarin) përgjegjës penalisht, sipas nenit 
315 të Kodit Penal. Në të drejtën penale, që personi të përgjigjet për një vepër penale, 
para së gjithash duhet të konkurrojnë tre elementë themelorë: rrezikshmëria shoqërore 
e veprës, kundraligjshmëria e saj dhe faji. Këto elementë (bashkë me elementet e tjera 
që karakterizojnë figurën e një vepre penale) janë të pranishëm dhe në ekzistencën e 
veprës penale të parashikuar nga neni 315 i Kodit Penal.218 

 
 Në gjykimin kushtetues është shtruar çështja nëse ligjvënësi mund të parashikojë 
me ligj dënime fikse për vepra penale të caktuara? Lidhur me këtë çështje, GJK,e vënë 
në lëvizje nga Komiteti i Helsinkit, ka shqyrtuar kushtetutshmërinë e ligjit nr.8175, datë 
23.12.1996 “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal 
i Republikës së Shqipërisë”, në të cilin, për veprat penale të parashikuara nga nenet 5, 7-
10, 12-14/2, 15-23/1, 24, 28-34, 37-40, ishin caktuar sanksione (dënime) fikse. GJK ka 
konsideruar jo në përputhje me Kushtetutën caktimin e dënimeve fikse nga ana e 

217 Shih vendimin nr.11/2008 të GJK. 
218 Shih pakicën në vendimin nr.11/2008 të GJK, të gjyqtarëve Vladimir Kristo, Kujtim Puto dhe Gjergj 
Sauli.  
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ligjvënësit. Në këtë vendim, ndër të tjera, ajo arsyeton: “Me këtë sistem nuk merren 
parasysh kërkesat e një sërë dispozitash të Pjesës së Përgjithshme të Kodit Penal dhe roli 
i mbrojtjes mbetet pakuptim e paefekt, pasi masa e dënimit është caktuar nga vetë 
ligjvënësi. ... Gjykata çmon se parashikimi i sanksioneve (dënimeve) fikse në normat e 
sipërpërmendura të ligjit nr.8175, bie ndesh me një sërë parimesh (dispozitash) të Pjesës 
së Përgjithshme të Kodit Penal, sidomos për mënyrën e caktimit të dënimit, për rrethanat 
lehtësuese e rënduese (nenet 47-50), të cilat kur konkurrojnë vlejnë papërjashtim, për 
çdo vepër penale. Sanksionet fikse eleminojnë mbrojtjen përsa i përket përcaktimit të 
shkallës së rrezikshmërisë së veprës së kryer e të autorit të saj dhe gjykatës i heqin 
mundësinë e individualizimit të dënimit, duke cunguar kështu funksionin e saj në 
dhënien e drejtësisë. Si rrjedhojë, me sanksionet fikse cenohen të drejtat themelore të 
njeriut, të garantuara me parimet kushtetuese për një proces të rregullt ligjor dhe për një 
gjykim të drejtë (nenet 38 e 40 të ligjit kushtetues nr.7692, datë 31.03.1993 për “Të 
Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut”) dhe si të tilla duhet të shfuqizohen.”219 
Pavarësisht se në arsyetim GJK nuk shprehet për cenimin e parimit të ndarjes së 
pushteteve, por në thelb, duke pranuar se ligjvënësi ka ndërhyrë në funksionin e dhënies 
së drejtësisë, ka pranuar se ka cenim edhe të këtij parimi. 
 

Një çështje tjetër, që implikon ndarjen e kompetencave ndërmjet ligjvënësit 
dhe gjyqësorit, e ngritur në gjykimin kushtetues, është nëse përcaktimi paraprakisht 
nga ligjvënësi i dënimit me gjobë, si dënim kryesor, krahas dënimit me heqje lirie në 
një sërë dispozitash penale, konsiderohet ndërhyrje në atributet ekskluzive të gjykatës 
lidhur me caktimin e dënimit. .... “Gjithsesi, Gjykata çmon se ndonëse ligjvënësi, në 
përcaktimin e veprave penale dhe llojit të dënimit ka fushë të gjerë veprimi, kjo liri 
është e kufizuar kur është fjala për vlerësimin e fajit, si element i domosdoshëm i 
përgjegjësisë penale dhe, në raport me shkallën e tij, për caktimin e llojit dhe masës së 
dënimit konkret, pasi këto elemente janë të vlerësueshme vetëm nga gjykatat e 
zakonshme, rast pas rasti. ... Si pasojë, gjatë përcaktimit të dënimit, organi legjislativ 
nuk duhet të ketë parasysh vetëm parimin e parashikimit me ligj të dënimit dhe atë të 
sigurisë juridike. Ai duhet të marrë parasysh mjaftueshëm edhe konceptin e fajit në 
kuadër të parimit të shtetit të së drejtës dhe, nëpërmjet formulimit të sanksionit, t’i 
mundësojë gjyqtarit dhënien e një gjykimi të drejtë dhe proporcional në raste 
konkrete. Koncepti i fajit dhe përcaktueshmëria e pasojave juridike janë në një 
marrëdhënie tensioni njëra me tjetrën, marrëdhënie kjo për të cilën duhet gjetur një 
balancë funksionale kushtetuese (shih vendimin BVerfGE 105, 135 të Gjykatës 
Kushtetuese Gjermane). ... Nga sa më lart, Gjykata vlerëson se dënimi penal është 
rezultat i vlerësimit të rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale nga njëra anë dhe 
shkallës së fajit të autorit të saj nga ana tjetër. Në këtë drejtim, Gjykata çmon se 
përcaktimi i veprave penale dhe llojeve të dënimeve janë në diskrecion të ligjvënësit, 
ndërsa individualizimi i tyre, rast pas rasti, është në diskrecion të gjykatës, e cila duke 
shqyrtuar gjithë elementët juridikë të veprës penale, shkallën e fajit dhe pasojat e 
ardhura nga vepra penale, cakton llojin dhe masën e dënimit për autorët e veprave 
penale. Në mbështetje të këtyre argumenteve mjafton të analizojmë mënyrën se si 
caktohet dënimi sipas Kodit Penal. Sipas nenit 47 të këtij Kodi, në caktimin e dënimit 
gjykata merr parasysh rrezikshmërinë e veprës penale, të autorit të saj, shkallën e fajit, 
si dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese. ... Si rrjedhojë, përcaktimi paraprakisht nga 
ligjvënësi i dënimit me gjobë, si dënim kryesor, krahas dënimit me heqje lirie në një 
sërë dispozitash penale, ndërhyn në atributet ekskluzive të gjykatës lidhur me 

219 Shih vendimin nr.13/1997 të GJK. 
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caktimin e dënimit.“220 GJK në përfundim të arsyetimit, pavarësisht se është shprehur 
se ka ndërhyrje në funsksionin e gjykatës në caktimin e dënimit, shfuqizimin e 
dispozitave objekt shqyrtimi e bazon në argumentin se dispozitat e kundërshtura janë 
në kundërshtim me nenin 17 të Kushtetutës. Me mendimin e pakicës në këtë çështje, 
ndryshe nga shumica kemi mbajtur qëndrimin se shumica nuk argumenton cenimin e 
ndalimit kushtetues të kufizimit në kushtet e mosargumentimit të interesit publik, por 
në thelb i referohet parimit të ndarjes së pushteteve, një pretendim që nuk është 
ngritur nga kërkuesi dhe si i tillë nuk mund të merret në shqyrtim prej GJK. Ndryshe 
nga sa argumenton shumica, gjykata e juridiksionit të zakonshëm nuk pengohet për sa 
i përket individualizimit të dënimit për veprat penale të parashikuara nga nenet 190 
dhe 191 të Kodi Penal. Përkundrazi, ajo ka një fushëveprimi të gjerë për caktimin e 
llojit dhe masës së dënimit në përputhje me dispozitat procedurale penale të 
sipërpërmendura. 

 
Në një rast tjetër, përpara GJK është shtruar çështja nëse detyrimi i gjyqtarit 

për konvertimin e dënimit me gjobë në dënim me burgim, bazuar në nenin 34/7 të 
Kodit Penal (KP) dhe në nenin 467/2 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), cenon apo 
jo Kushtetutën. Në përfundim të gjykimit GJK e pranon kërkësen e gjykatës referuese, 
duke konkluduar se konvertimi i dënimit, kur personi është në pamundësi objektive, 
çka do të thotë se burgimi nuk varet nga ana subjektive e autorit, por nga kushtet 
ekonomike të të dënuarit, do të shkaktonte një trajtim të diferencuar vetëm në varësi 
të gjendjes ekonomike, duke sjellë si pasojë cenimin e parimit të barazisë para ligjit, 
të sanksionuar nga neni 18 i Kushtetutës. GJK ka konkluduar se ka cenim të nenit 18 
të Kushtetutës por në argumentet e përdorura lë të kuptohet se dispozitat e 
kundërshtuara krijojnë edhe një ndërhyrje në diskrecionin e gjykatës për përcaktimin 
e dënimit. Ajo, ndër të tjera, shprehet: “... Më këtë rast, Gjykata e çmon me vend të 
analizojë nenet 90, paragrafi i parë, dhe 92 të KP. Në këto nene ligjvënësi nuk ka 
parashikuar dënim me burgim për këto vepra penale dhe, për rrjedhojë, në rastin e 
konvertimit të dënimit, gjyqtari do të duhej të caktonte një dënim me burgim, i cili 
është përjashtuar që në fazën e hartimit dhe të miratimit të legjislacionit penal. Në 
këtë mënyrë mund të dallohen qartë dy momente të ndryshme, në të cilat gjyqtari ka 
tagra dhe diskrecion të ndryshëm. Nëse gjatë caktimit të dënimit gjyqtari ka tagër të 
hetojë mbi fajësinë e personit dhe gjendjen e tij vetjake, përfshirë këtu dhe situatën e 
tij ekonomike, në mënyrë që të zgjedhë dënimin më të përshtatshëm për të mundësuar 
riedukimin e këtij individi, gjatë konvertimit të dënimit gjyqtari nuk ka asnjë 
diskrecion, por ai në mënyrë mekanike, thjesht përcakton kohëzgjatjen e burgimit. 
Pikërisht ky fakt, pra që gjyqtari nuk ka asnjë lloj mundësie që të vendosë në lidhje 
me përshtatshmërinë e dënimit me burgim, përbën një nga elementet kryesore të 
jokushtetutshmërisë së normës, e cila, në kundërshtim me frymën e përgjithshme që 
përmbajnë nenet e sipërpërmendura, për caktimin e dënimit, nuk i lë gjyqtarit asnjë 
lloj mundësie që të ketë si parametër drejtues në caktimin e dënimit, riedukimin e të 
dënuarit, përkundrazi cakton një dënim me burgim, i cili as që është parashikuar nga 
KP. ... Legjislacioni nuk ka parashikuar fuqi të plota për gjyqtarin edhe gjatë 
momentit të konvertimit të dënimit. Në këtë kuptim, neni 3/2 i KPP përbën një 
dispozitë me karakter të përgjithshëm, parashikimet e së cilës nuk mund të 
anashkalohen në asnjë rast. ... Gjykata vlerëson se gjyqtari, gjatë konvertimit, duhet të 
ketë mundësinë të hetojë në lidhje me shkaqet që kanë çuar në mos shlyerjen e gjobës 
dhe, çka është më e rëndësishme, duhet të ketë mundësinë të caktojë dënimin më të 

220 Shih vendimin nr.47/2012 të GJK. 
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përshtatshëm për secilin shkelës, në përputhje me funksionin riedukues të 
sipërpërmendur. ...”221 
 
 

3.7 Marrëdhëniet ndërmjet ligjvënësit dhe gjyqësorit për çështjet  
organizative/administrative dhe financiare 
 

Pushteti gjyqësor, përveç funksionit të dhënies së drejtësisë, kryen dhe 
funksione të tjera jogjyqësore, të cilat janë shprehje e pavarësisë 
institucionale/organizative dhe financiare. Jurisprudenca kushtetuese, në respekt të 
zbatimit të parimit të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve dhe të parimit të 
shtetit të së drejtës, ka theksuar se pavarësia e gjyqësorit duhet kuptuar si pavarësi 
thelbësore (tagër e gjykatave për të dhënë vendime me paanësi dhe pa u ndikuar nga 
interesat e ndonjë dege tjetër të pushtetit) dhe si pavarësi strukturore. Si pjesë të 
pavarësisë strukturore konsiderohen njëkohësisht edhe pavarësia organizative dhe 
financiare.222 Pavarësia organizative përfshin strukturimin e brendshëm administrativ 
të gjykatave ndërsa pavarësia financiare nënkupton autonomi në hartimin e buxhetit 
nga vetë institucioni dhe miratimin nga legjislativi.223 

 
Ndërhyrja e ligjvënësit dhe e ekzekutivit në çështjet organizative dhe 

financiare të pushtetit gjyqësor mund të justifikohet në funksion të balancës ndërmjet 
pushteteve. Pushtetet, megjithëse janë të ndarë dhe të pavarur në ushtrimin e detyrave 
të ngarkuara nga Kushtetuta balancojnë njëri-tjetrin duke respektuar, nxitur, 
mbështetur dhe kontrolluar njëri-tjetrin. Por ndërhyrja në funksionimin e gjykatave, si 
instrument i balancës, duhet të rregullohet në mënyrë të tillë që pavarësia e gjyqtarëve 
dhe gjykatave të mos shkelet.224 Në vijim, do të trajtojmë disa çështje që lidhen me 
standardet e evidentuara nga jurisprudenca kushtetuese për pavarësinë organizative 
dhe financiare të pushtetit gjyqësor dhe detyrimet që rrjedhin nga këto standarde për 
ligjvënësin. 
  

a) Pavarësia organizative 
 
Kushtetuta, në dallim nga ligji nr.7561, datë 29.04.1992 “Për disa ndryshime e 

plotësime në ligjin nr.7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, në 
të cilin përcaktohej se adiministrata gjyqësore varet nga Ministri i Drejtësisë (neni 
29), nuk ka bërë një rregullim të veçantë për administratën gjyqësore. GJK, bazuar në 
frymën dhe përmbajtjen e neneve 7, 42, 144 dhe 145 të Kushtetutës ka vlerësuar se 
roli dhe funksionimi i administratës gjyqësore nuk mund të ndahet nga funksioni i 
dhënies së drejtësisë dhe përbën një element të rëndësishëm të pavarësisë organizative 
të pushtetit gjyqësor. Sipas saj, Kushtetuta nuk e lejon vendosjen e administratës 
gjyqësore nën varësinë e Ministrit të Drejtësisë dhe as nuk i njeh këtij të fundit një rol 
parësor në organizimin dhe drejtimin e këtij shërbimi.225  

 

221 Shih vendimin nr.19/2011 të GJK. 
222 Shih vendimin nr.25/2008 të GJK. 
223 Shih vendimin nr.11/2010 të GJK. 
224 Po aty. 
225 Shih vendimin nr.20/2009 të GJK. 
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GJK, e vënë në lëvizje nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, 
nëpërmjet mekanizmit të kontrollit incidental, ka kontrolluar pajtueshmërinë me 
Kushtetutën të disa neneve të ligjit nr.8678, datë 14.05.2001 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” dhe ligjit nr.8811, datë 17.05.2001 “Për 
organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, veçanërisht të 
dispozitave që u japin të drejtë inspektorateve të dy mekanizmave të mësipërm të 
kontrollojnë gjykatat e shkallës së parë dhe gjykatat e apelit. Sipas GJK, nenet e 
kundërshtuara nuk cenojnë parimet kushtetuese, duke arsyetuar ndër të tjera se: “... në 
këto dispozita nuk bëhet fjalë për kontroll mbi vendimmarrjen (mbi mënyrën e 
zgjidhjes së çështjes, administrimit e vlerësimit të provave), por për inspektime në 
lidhje me administrimin e drejtësisë e me shërbimet gjyqësore. Parashtrimi në 
vendimin e kolegjeve të bashkuara, se e drejta e Ministrit të Drejtësisë për të kryer 
inspektime të gjykatave dhe të gjyqtarëve si dhe e drejta e tij për të propozuar pranë 
KLD-së marrjen e masave disiplinore, përfshi dhe shkarkimin e gjyqtarëve, përbëjnë 
kompetenca që cënojnë parimin e ndarjes së pushteteve dhe parimin e pavarësisë së 
gjyqtarëve, përkatësisht të sanksionuara në nenet 7 dhe 145 të Kushtetutës, nuk është i 
saktë.”226 Sipas njërit prej gjyqtarëve në pakicë, në nenin 7 është parashikuar një 
parim i rëndësishëm strukturor i Kushtetutës, që ka të bëjë me ndarjen dhe 
balancimin e pushteteve të qeverisjes. Esenca e këtij parimi konsiston në dhënien 
secilës prej tre degëve të pushtetit një përgjegjësi parësore qeverisjeje si dhe 
pushtete kontrolli dhe ekuilibiri që parandalojne degët e tjera të ushtrojnë pushtet të 
pakufizuar. Pranohet gjithashtu se, si pushtetet që janë në natyrën e secilës degë 
qeverisjeje, ashtu edhe pushtetet balancuese- kontrolluese, rregullohen nga 
Kushtetuta e jo nga 1igjet e zakonshme. Rezervat 1igjore nuk mund të dalin jashtë 
përcaktimeve kushtetuese për këto dy tipe pushtetesh. Nga një vështrim i dispozitave 
kushtetuese që percaktojnë pushtetet konkrete qeverisëse, nuk rezulton që 
ekzekutivit t'i jete dhënë ndonjë pushtet kontrollues mbi gjyqësorin në aspektin e 
disiplinimit. Kjo është një zgjidhje e qëllimshme e hartuesve të Kushtetutës, që ka 
lidhje direkte me pavarësinë e gjyqësorit.227 Sipas mendimit në pakicë të një gjyqtari 
tjetër, përplasje ndërmjet ligjeve objekt shqyrtimi, shkakton konfondime 
juridiksionesh ndërmjet organeve kushtetuese dhe, për rrjedhojë sjell ndikime 
negative mbi kuptimin e pavarësisë dhe të mbikëqyrjes së gjyqësorit. Prandaj 
shmangja e situatës së paqartë ligjore që vjen nga mënyra e zbatimit të ligjeve që 
kundërshtojne njëri tjetrin në elemente esenciale të tyre, përbën një argument të 
rëndësishem për të shfuqizuar dispozita te veçanta të këtyre ligjeve si të 
papajtueshme me Kushtetutën.228 

 
Roli dhe funksioni i Ministrit të Drejtësisë lidhur me organizimin dhe 

funksionimin e administratës gjyqësore është bërë objekt shqyrtimi nga GJK, 
veçanërisht gjatë kontrollit kushtetues të ligjit nr. 109/2013, datë 01.04.2013 “Për 
administratën gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.229 Sipas GJK, pushteti 
ekzekutiv, nëpërmjet Ministrit të Drejtësisë, duhet ta konsiderojë si detyrë të tij 
garantimin e kushteve të përshtatshme të punës për gjykatat dhe gjyqtarët, në funksion 
të dhënies së drejtësisë. “…[K]ompetencat dhe aktet nënligjore që Ministri i 
Drejtësisë duhet të nxjerrë sipas ligjit objekt shqyrtimi, vënë në diskutim standardin e 

226 Shih vendimin nr.11/2004 të GJK. 
227 Shih pakicën e gjyqtarit P.Plloçi, në vendimin nr.11/2004 të GJK. 
228 Shih pakicën e gjyqtarit S.Sadushi, po aty. Në esencë edhe gjyqtari K.Puto, në pakicë, kam mbajtur 
të njëjtin qëndrim me dy pakicat e gjyqtarëve të tjerë. 
229 Shih vendimin nr.10/2014 të GJK. 
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balancimit dhe bashkëpunimit ndërmjet pushtetit gjyqësor dhe administrativ, të 
përmendur më sipër. Kjo përforcohet edhe nga fakti se teknikisht ligjvënësi, në 
ushtrim të kompetencave për organizimin e administratës gjyqësore, i ka deleguar 
Ministrit të Drejtësisë të drejtën për të nxjerrë urdhra, akte të cilat, në kuptim të nenit 
119 të Kushtetutës, kanë karakter të brendshëm dhe të detyrueshëm për zbatim vetëm 
për njësitë administrative të varura nga Ministri i Drejtësisë. ... [Ç]do rregullim i ri 
ligjor nuk është i mjaftueshëm nëse nuk garanton shmangien e ndikimeve që mund të 
ushtrojë pushteti ekzekutiv në çështje që lidhen me dhënien e drejtësisë nga gjykata. 
Në kushtet kur kompetencat e Ministrit të Drejtësisë, sipas ligjit objekt shqyrtimi, 
shtrihen deri në çështjet e emërimit dhe shkarkimit të personelit ndihmës në gjykatë, 
mund të krijohen edhe premisa influence të këtij autoriteti në këtë aspekt.”230  

 
Një çështje tjetër, që lidhet rolin e Ministrit të Drejtësisë për organizimin dhe 

funksionimin e administratës gjyqësore, është ajo që ka të bëjë me statusin dhe 
kompetencat e kancelarit të gjykatës. Kancelari, në gjykatën ku ushtron funksionin, 
është nëpunësi më i lartë i administratës gjyqësore. Ai drejton dhe përgjigjet për 
shërbimet ndihmëse në Gjykatë.231 Kancelari emërohet dhe shkarkohet nga Ministri i 
Drejtësisë.232 Ligji, për një kandidat që të mund të emërohet kancelar kërkon dy 
kushte: të jetë diplomuar jurist dhe të ketë përvojë pune jo më pak se pesë vjet në këtë 
profesion.233 Përsa i përket shkarkimit të kancelarit, ligji nuk parashikon rastet dhe 
procedurën që duhet të ndjekë Ministri për ushtrimin e kësaj kompetence. Sipas GJK, 
“...ligji e vendos kancelarin në një raport të drejtpërdrejtë varësie dhe kontrolli nga 
Ministri i Drejtësisë. Fakti i mosparashikimit të kritereve dhe motiveve për rastet e 
shkarkimit të kancelarit nuk krijon garancitë e nevojshme që do të kërkonte ushtrimi i 
detyrës nga ai. Gjykata e çmon të nevojshme të theksojë se, pavarësisht se ligji nuk 
parashikon kritere dhe procedura për shkarkimin, kjo nuk e shmang Ministrin e 
Drejtësisë nga detyrimi për të zbatuar kritere transparente, të bazuara vetëm në 
kërkesa profesionale dhe etike, dhe jo në motive politike. Ky detyrim rrjedh nga 
parimi kushtetues për respektimin pavarësisë së gjyqësorit.”234 GJK gjatë kontrollit 
kushtetues të ligjit nr. 109/2013, datë 01.04.2013 “Për administratën gjyqësore në 
Republikën e Shqipërisë” ka vlerësuar se pozicioni i kancelarit nuk ishte i rregulluar 
sipas standardeve të kërkuara nga jurisprudenaca....”Gjykata, konsideron se në 
funksion të krijimit të raporteve të qarta dhe efektive të bashkëpunimit, siç 
parashikohet në ligjin objekt shqyrtimi, një vend të rëndësishëm zë edhe funksioni i 
kancelarit, i konceptuar si funksioni më i lartë në administratën gjyqësore. 
Sanksionimi në ligj i një pozite të qartë dhe të konsoliduar juridike për këtë funksion, 
shërben si garanci për qëndrueshmërinë dhe balancën e bashkëpunimit ndërmjet 
funksioneve menaxhuese në gjykatë, e, për rrjedhojë, edhe për ruajtjen e raporteve të 
ndara dhe të balancuara ndërmjet pushteteve. Në këtë kuptim, Gjykata evidenton 
faktin se pozicioni i kancelarit duhet të shoqërohet me kritere të qarta ligjore për 
procedurën e emërimit dhe marrëdhëniet e punës në këtë funksion.”235 

 

230 Shih vendimin nr.10/2014 të GJK. 
231 Neni 37/1 i ligjit nr.9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 
Shqipërisë” 
232 Neni 37/2, po aty. 
233 Neni 37/3, po aty. 
234 Shih vendimin nr.20/2009 të GJK. 
235 Shih vendimin nr.10/2014. 
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Në çështjen e mësipërme, u ngrit dhe pretendimi se kjo kompetenca e 
kancelarit, sipas ligjit objekt shqyrtimi, për të mbikëqyrur dhe organizuar shortin 
është një ndërhyrje joobjektive dhe e pajustifikuar në veprimtarinë e përditshme të 
gjykatave, të gjyqtarëve dhe të pushtetitt gjyqësor në tërësi. GJK, lidhur me këtë 
kompetencë të kancelarit, vlerësoi se roli i kancelarit është thjesht mbikëqyrës i 
procedurave të caktuara nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Parashikimi i ligjit për këtë 
kompetnecë është në thelb një aspekt i kontrollit të pushtetit ekzekutiv ndaj gjyqësorit 
dhe, sipas GJK, përfaqëson një mekanizëm të përshtatshëm në përputhje me parimin e 
ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve. E rëndësishme është që procedura të 
rregullohet në mënyrë të tillë që të shmangë influencën në shpërndarjen e çështjeve 
nga ndonjë palë, nga administrata, nga qeveria ose nga çdo person tjetër, të cilit i 
intereson rezultati i çështjes.236 

 
Marrëdhëniet ndërmjet gjyqësorit dhe ekzekutivit lidhur me emërimin dhe 

shkarkimin e administratës gjyqësore përbëjnë një aspekt tjetër të vlerësuar nga 
jurisprudence kushtetuese në referim të pavarësisë organizative. GJK, e vënë në 
lëvizje nga Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve për kontrollin kushtetues të dy 
dispozitave të ligjit nr.9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 
Republikën e Shqipërisë” ka shqyrtuar çështjen nëse shmangia e kryetarit të gjykatës, 
sipas ligjit të kundërshtuar, nga procesi i emërimit dhe i shkarkimit të personelit të 
shërbimeve ndihmëse në gjykatë cenon parimin e pavarësisë së pushtetit gjyqësor. 
Sipas kërkuesit dhe subjektit të interesuar, KLD-së, “me pozicionin e ri që kancelari 
dhe administrata gjyqësore kanë marrë sipas ligjit, objekt i këtij gjykimi kushtetues, 
administrata gjyqësore vihet nën varësinë vertikale të Ministrit të Drejtësisë, sepse 
kancelari i gjykatës është nën varësinë direkte të tij. Pavarësia e gjyqtarëve 
perceptohet si pavarësi e gjykatave dhe këtu administrata ka një rol vendimtar, pa të 
cilin nuk mund të ushtrohet veprimtaria gjyqësore.”237 Në përfundim të gjykimit, GJK 
konkludoi se “në kuptimin e pavarësisë organizative të gjykatave, si shprehje e 
pavarësisë së gjyqësorit, shmangia e kryetarëve të gjykatave nga çështjet që lidhen me 
organizimin, drejtimin dhe kontrollin e përgjegjshmërisë së administratës gjyqësore, 
si dhe me emërimin dhe shkarkimin e personelit, krijon premisa për një ndikim të 
papërshtatshëm në funksionin ekskluziv të gjyqësorit, dhënien e drejtësisë, si dhe i 
vendos strukturat brenda gjykatave në kushte të papërshtatshme për krijimin e 
marrëdhënieve të besimit, të cilat janë të nevojshme për ushtrimin normal të 
funksionit. ... [L]igji jo vetëm që nuk i ngarkon kryetarët e gjykatave me përgjegjësi të 
drejtpërdrejtë për organizimin dhe funksionimin e administratratës gjyqësore, por nuk 
i njeh as instrumentet e duhura ligjore, të cilat do të bënin të mundur drejtimin dhe 
kontrollin e shërbimeve ndihmëse në gjykatë. Shmangia e drejtuesve të gjykatave nga 
kjo përgjegjësi nuk shkon në mënyrë harmonike me kushtet që kërkohen për t’u 
zgjedhur kryetar (neni 16) ku, ndër të tjera, kërkohet që kandidati të ketë “ aftësi 
organizative dhe manaxhuese”. Skema e varësisë hierarkike Ministër Drejtësie – 
kancelar – administratë gjyqësore, që parashikon ky ligj, sipas Gjykatës, mund të 
rezultojë në një situatë ku veprimtaria e gjykatës të varet nga veprimet e kancelarit, i 
cili emërohet dhe shkarkohet pa kritere të përcaktuara nga Ministri i Drejtësisë. ” 238 
Ky standard është rikonfirmuar nga jurisprudence kushtetuese edhe në rastin e 
kontrollit kushtetues ligjit ligjit nr. 109/2013, datë 01.04.2013 “Për administratën 
gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. Sipas GJK “… referuar ligjit objekt 

236 Shih vendimin nr.20/2009 të GJK. 
237 Po aty.  
238 Po aty. 
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shqyrtimi, rezulton se ligji kufizohet në afirmimin deklarativ të bashkëpunimit 
ndërmjet Ministrit të Drejtësisë, kryetarit dhe kancelarit të Gjykatës, pa përcaktuar 
mekanizmat dhe nivelin e këtij bashkëpunimi, ç’ka del qartazi edhe nga leximi i nenit 
11 “Bashkëpunimi ndërmjet strukturave drejtuese”. Ky konkluzion përforcohet edhe 
në dispozitat vijuese të ligjit, të cilat kanë për objekt përcaktimin e kompetencave për 
çdo strukturë të përmendur në ligj. Kështu, në kuptim të nenit 18 të ligjit, kryetari nuk 
gëzon kompetenca të qarta dhe të drejtpërdrejta për çështje organizative dhe 
funksionale të administratës gjyqësore; e kundërta vihet re në përcaktimin e 
kompetencave për Ministrin e Drejtësisë dhe kancelarin. Përcaktimi i kompetencave 
përtej standardeve kushtetuese, do të krijonte raporte të pabalancuara ndërmjet 
funksioneve, e, për rrjedhojë, dhe ndërmjet pushteteve ku bën pjesë secili prej tyre. 
Në këtë kuptim, Gjykata çmon si çështje të vlerësimit kushtetues mungesën e 
parashikimeve ligjore në përcaktimin e përgjegjësive të drejtpërdrejta të kryetarëve të 
gjykatave, të cilat do të bënin të mundur drejtimin dhe kontrollin e shërbimeve 
ndihmëse në gjykatë.”239 

 
Pavarësia organizative dhe administrative e pushtetit gjyqësor është e lidhur 

dhe me pozicionin dhe funksionin e dy organeve të përcaktuara nga Kushtetuta: 
Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe Konferencën Gjyqësore Kombëtare.  

 
GJK ka vlerësuar se Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka detyrën për të realizuar 

“vetëqeverisjen” e gjyqësorit dhe, sipas neni 147 të Kushtetutës, është organi 
kushtetues i pozicionuar në majën e piramidës organizative të pushtetit gjyqësor. Për 
të realizuar vetëqeverisjen e gjyqësorit, Këshilli i Lartë i Drejtësisë përbëhet në 
shumicën e tij nga gjyqtarë, të cilët, duke ushtruar funksionet e tyre si të tillë, 
realizojnë lidhjen me korpusin gjyqësor. Frymën e vetëqeverisjes në Këshillin e Lartë 
të Drejtësisë, kushtetutbërësi e ka përfshirë me qëllimin për ta bërë gjykatën të 
pavarur nga ndërhyrjet e çdo pushteti tjetër.240 

 
Gjatë kontrolli kushtetues të ligjin nr.10034 “Për pastërtinë e figurës së 

funksionarëve të lartë të administratës publike dhe të të zgjedhurve” (Ligji për 
pastërtinë e figurës ose ligji i lustracionit), GJK, ndër të tjera ka arsyetuar se 
“...Procedurat e veçanta të parashikuara në ligjet organike janë elementë thelbësorë të 
garancive kushtetuese dhe ligjore për gjyqtarët dhe prokurorët, garanci që ligji për 
pastërtinë e figurës i shmang duke zëvendësuar vendimin e Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë dhe Këshillit të Prokurorisë me “dëshminë e verifikimit B”. Duke 
ndryshuar procedurën e parashikuar në Kushtetutë dhe në ligjet organike, ligji për 
pastërtinë e figurës cenon dhe dobëson mbrojtjen e parashikuar për ta. Gjykata 
thekson se zgjedhja e parashikuar nga Kushtetuta dhe ligji organik për t’i besuar 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe Këshillit të Prokurorisë çështje të disiplinës dhe 
shkarkimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në mënyrë që të ruhet palëvizshmëria e tyre, 
pra dhe pavarësia, nuk mund të lejojë që një autoritet tjetër administrativ t’i imponojë 
këtyre dy institucioneve një vendim detyrues....”241 

 
Konferenca Gjyqësore Kombëtare përmendet për herë të parë në nenin 147, 

pika 1 të Kushtetutës, si një organizëm vendimmarrës. Rregullimi i parashikuar në 
dispozitën kushtetuese të sipërcituar, sipas të cilës 9 anëtarë të Këshillit të Lartë të 

239 Shih vendimin nr.10/2014 të GJK. 
240 Shih vendimet nr.11, datë 02.04.2008; nr.14, datë 22.05.2006 të GJK. 
241 Shih vendimin nr.9/2010 të GJK. 
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Drejtësisë zgjidhen nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare, vendos një raport të drejtë 
ndërmjet autoritetit me të cilin vishen këta gjyqtarë ndaj të gjithë gjyqtarëve të 
rretheve gjyqësore dhe të apeleve, nga njëra anë, dhe të drejtës së çdo gjyqtari, si 
anëtar i Konferencës Gjyqësore Kombëtare për të marrë pjesë në zgjedhjen e 60% të 
anëtarësisë së këtij institucioni me rëndësi kushtetuese, nga ana tjetër. Pra, funksioni 
parësor i Konferencës Gjyqësore Kombëtare, i parashikuar nga vetë Kushtetuta, 
konsiston në zgjedhjen, nga e gjithë trupa e gjyqësorit, të 9 përfaqësuesve të tij, në 
organin që vendos për emërimin e transferimin e gjyqtarëve, si dhe për përgjegjësinë e 
tyre disiplinore sipas ligjit.242  

 
Në dritën e interpretimit sistematik dhe teleologjik, Gjykata konstaton se 

vendosja e Konferencës Gjyqësore Kombëtare në pjesën e nëntë të Kushtetutës, të 
titulluar “Gjykatat”, ku është sanksionuar dhe kompetenca e saj, synon krijimin e një 
organizmi të gjyqtarëve, me qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe garancive kushtetuese 
që i vishen pushtetit gjyqësor. Përderisa Këshilli i Lartë i Drejtësisë është kompozuar 
si një organizëm me strukturë të përzier dhe me një shumicë të cilësuar nga radhët e 
gjyqësorit, Kushtetuta i ka dhënë Konferencës Gjyqësore Kombëtare një pozitë të 
rëndësishme kushtetuese dhe e ka pajisur atë me një rol përcaktues në funksion të 
forcimit dhe të mbrojtjes së pavarësisë të pushtetit gjyqësor.  

 
Gjatë kontrollit kushtetues të ligjit ....GJK, ndër të tjera është shprehur: “... Me 

përcaktimin që i është bërë Konferencës Gjyqësore Kombëtare, si organ përfaqësues i 
gjyqtarëve, por jo si një organizëm që përfshin tërësinë e gjithë gjyqtarëve, ligjvënësi 
ka bërë një rregullim të ndryshëm nga sa parashikon neni 147 i Kushtetutës. Gjykata 
vëren se Kushtetuta nuk i ka lënë ndonjë hapësirë ligjvënësit, për t’i dhënë 
Konferencës Gjyqësore Kombëtare fizionominë e një organi përfaqësues të gjyqësorit 
dhe, aq më pak, që zgjedhjen e saj ta realizojë një tjetër organizëm siç është 
Konferenca Gjyqësore Rajonale. ... Mbështetur në përmbajtjen e dispozitave 
kushtetuese si edhe në natyrën specifike me të cilën janë veshur disa organe të 
pushtetit shtetëror, zbatimi i rregullave të përgjithshme të demokracisë përfaqësuese 
është pranuar gjerësisht si mjeti më i përshtatshëm dhe i domosdoshëm për ngritjen 
dhe funksionimin e organeve me natyrë politike. Jo vetëm për nga mënyra e 
formulimit të nenit 147 të Kushtetutës, por edhe për arsye të funksionit të rëndësishëm 
që luan Këshilli i Lartë i Drejtësisë për pushtetin gjyqësor, në referim edhe të parimit 
të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve, Gjykata konkludon se qëllimi i 
kushtetutbërësit nuk ka qenë konstituimi i Konferencës Gjyqësore Kombëtare si një 
organ përfaqësues, por si organizëm i të gjithë gjyqtarëve që organizohet dhe 
vetëqeveriset nga vetë gjyqësori. Parashikimi drejtpërdrejt nga Kushtetuta i 
Konferencës Gjyqësore Kombëtare, duke i veshur kësaj statusin e institucionit me 
kompetencë të rëndësishme kushtetuese, ka për qëllim garantimin e pavarësisë së 
gjykatës si institucion për t’i ngritur pengesë jo vetëm autoriteteve të tjera shtetërore 
(në radhë të parë, ekzekutivit dhe ligjvënësit) por edhe cilitdo personi a funksionari 
brenda vetë gjyqësorit. ”243 
 
 
 
 

242 Shih vendimin nr.25/2008 të GJK. 
243 Po aty. 
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b) Pavarësia/autonomia financiare 
 
Kushtetuta, në nenin 144 përcakton: “Gjykatat kanë buxhet të veçantë, të cilin 

e administrojnë vetë. Ato e propozojnë buxhetin e tyre siaps ligjit.” Jurisprudenca 
kushtetuese, në referim të nenit 144 të Kushtetutës, ka evidentuar disa standarde. Kjo 
jurisprudencë ka theksuar se nuk mund të ndërtohen gjykata të pavarura pa pajisur 
gjyqësorin me të gjitha garancitë kushtetuese që mund t’i shërbejnë atij për të pasur 
një pavarësi të qartë financiare, veçanërisht nga ekzekutivi. Pavarësia financiare duhet 
kuptuar si një financim i tillë i organeve dhe institucioneve kushtetuese, i cili duhet 
t’u mundësojë atyre të ushtrojnë normalisht veprimtarinë për përmbushjen e 
funksioneve që Kushtetuta u ka ngarkuar, pa ndërhyrjen ose ndikimin e qeverisë, të 
politikës ose të faktorëve të tjerë të jashtëm në këtë veprimtari, gjë që do të cenonte 
rëndë ushtrimin e kompetencave të tyre.244  

 
Në kuadrin e parimit të kontrollit dhe balancës ndërmjet pushteteve GJK ka 

ritheksuar se pavarësia e gjyqësorit nuk mund të kuptohet pa vetëqeverisjen e tij, 
brenda së cilës përfshihet edhe organizimi i punës në gjykatë dhe ushtrimi i 
veprimtarisë së trupave gjyqësorë. Për këtë arsye, Kushtetuta, në nenin 144 të saj ka 
sanksionuar të drejtën e gjykatave për të pasur një buxhet të veçantë dhe, ajo që është 
më thelbësore, për ta administruar vetë këtë buxhet. Një rregullim i tillë kushtetues, 
nga njëra anë, u ka njohur gjykatave një lloj autonomie në mundësinë për të 
propozuar buxhetin e tyre, sipas ligjit por, nga ana tjetër, ka sanksionuar një pavarësi 
financiare në drejtim të administrimit të këtij buxheti. Janë pikërisht aspektet e 
pavarësisë financiare, të cilat lidhen me konceptet e sipërcituara për autonominë 
buxhetore, ato që nuk lejojnë, nga pikëpamja kushtetuese, ndërhyrjen e pushteteve të 
tjera në administrimin e buxhetit të gjyqësorit. Në këtë mënyrë, parimi i ndarjes dhe 
balancimit ndërmjet pushteteve mund të gjejë realisht zbatim. Duke i pajisur organet 
që administrojnë drejtësinë me garanci të përshtatshme, që lidhen me pavarësinë 
financiare, nga njëra anë minimizohet rreziku i vënies së gjyqësorit nën ndikimin e 
pushteteve të tjerë dhe, nga ana tjetër, u jepet gjyqtarëve një ndjenjë e nevojshme 
dinjiteti dhe krenarie për profesionin që ushtrojnë.245 

 
Gjykatat e propozojnë buxhetin e tyre nëpërmjet Zyrës së Administrimitë të 

Buxhetit Gjyqësor dhe jo drejtëpërdrejtë në Kuvend, siç mund të parashikohet për 
institucione të tjera të pavarura Kushtetuese.246 Në nenin 9 të ligjit “Për krijimin e 
Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor (ZABGJ)” parashikohet se Bordi si 
organ drejues i saj miraton projektbuxhetin e paraqitur nga Zyra për çdo nivel të 
gjykatave dhe ia dërgon atë për shqyrtim organit kompetent për miratimin e Buxhetit 
të Shtetit.  

 
Në rastin e kontrollit kushtetues të ligjit nr. 109/2013, datë 01.04.2013 “Për 

administratën gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”, GJK konstatoi se në dispozita të 
veçanta të ligjit objekt shqyrtimi, parashikoheshin kompetenca të drejtpërdrejta të 
Ministrit të Drejtësisë në lidhje me propozimin dhe administrimin e buxhetit gjyqësor, 
për zëra të caktuar të tij. Për këtë arsye, ajo ritheksoi se pavarësia financiare, e diktuar 

244 Shih vendimin nr.19/2007 të GJK. 
245 Shih vendimin nr.11/2010 të GJK. 
246 Ne nenin 6 të Ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese” parashikohet se 
“Gjykata Kushtetuese administron vet buxhetin e saj, i cili si pjesë e buxhetit të shtetit, hartohet prej saj 
dhe i paraqitet për miratim Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”. 
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nga dispozitat e Kushtetutës dhe e interpretuar në jurisprudencë si një nga elementet 
që zbërthejnë kuptimin e pavarësisë së pushtetit gjyqësor, duhet të pasqyrohet si e tillë 
edhe në ligjet organike që rregullojnë veprimtarinë gjyqësore në tërësi.247 Ky standard 
është evidentuar edhe gjatë kontrollit kushtetues të ligjit nr.9877, datë 18.02.2008 
“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, lidhur me 
ndikimin e kompetencën e kancelarit, për emërimin dhe shkarkimin e personelit 
administrativo-teknik, edhe në drejtim të ndikimit që mundëson kjo kompetencë në 
çështjet e administrimit financiar. Sipas GJK :“Personeli i sektorit të financave është 
pjesë e personelit të shërbimeve ndihmëse në gjykatë. Kompetenca e kancelarit për të 
emëruar dhe shkarkuar edhe personelin e sektorit të financave, duke shmangur 
kryetarin e gjykatës, e vendos këtë sektor në vartësi të drejtpërdrejtë të tij. Për 
rrjedhojë, ky rregullim bie në kundërshtim me nenin 144 të Kushtetutës, sipas të cilit 
gjykatat e administrojnë vetë buxhetin e tyre (neni 40/1 i ligjit nr.9877).”248  
 
 

3.8 Konkluzione 
 

Një element thelbësor i ndarjes së pushteteve është pavarësia e gjykatave dhe 
gjyqtarëve. Pavarësia e gjykatave i imponon ligjvënësit detyrimin për të mos ndërhyrë 
në funksionin e dhënies së drejtësisë dhe në veprimtarinë e gjykatave ose të 
gjyqtarëve. Termi “veprimtari” është i lidhur me funksionin e drejtësi-dhënies nga 
gjykatat. Kushtetuta ngarkon institucionet dhe pushtetet e tjera me detyrën 
kushtetuese që të respektojnë pavarësinë e gjyqtarëve dhe të gjykatave, duke vendosur 
një detyrim negativ mbi to në kuptim të mosndërhyrjes lidhur me kompetencën 
ekskluzive të gjyqtarëve dhe gjykatave për dhënien e drejtësisë, nëpërmjet zgjidhjes 
së çështjeve konkrete. Nga ana tjetër, gjyqtari duhet t’i nënshtrohet vetëm Kushtetutës 
dhe ligjeve dhe nuk duhet të marrë funksionin/rolin e ligjvënësit.  

 
Kushtetuta nuk përcakton se cili është funksioni i pushtetit gjyqësor. 

Jurisprudenca kushtetuese, në zbatim të parimit të ndarjes dhe balancimit të 
pushteteve ka mbajtur qëndrimin se asnjë organ apo institucion tjetër, në përbërje ose 
jo të një prej tri pushteteve nuk mund të ndërhyjë në trajtimin dhe zgjidhjen e 
çështjeve, që sipas rastit, do të përbënin objektin qendror të veprimtarisë së organeve 
apo institucioneve të tjera kushtetuese. Nisur nga ky qëndrim, çfarë do të kuptojmë 
me objektin qendror të veprimtarisë së pushtetit gjyqësor? GJK-ja, në një nga 
vendimet e saj, është shprehur se gjykatat kanë të drejtën ekskluzive për funksionin e 
dhënies së drejtësisë. 

 
Nisur nga parimi i ndarjes së pushteteve dhe nga funksioni kushtetues i 

pushtetit gjyqësor, është gjyqtari ai që ka, në radhë të parë, misionin e interpretimit të 
ligjeve në funksion të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe dhënies së drejtësisë. 
Tradicionalisht gjyqtari ka patur detyrimin t’i nënshtrohet ligjit. Ky është një element 
i natyrshëm i parimit të ndarjes së pushteteve dhe i shtetit të së drejtës. Ndarja e 
pushteteve sipas Monteskjë (Montesquieu), e ndjekur në traditën juridike 
kontinentale, nënkupton një regjim të së drejtës pozitive, në të cilin ligji i miratuar nga 
ligjvënësi përbën burimin kryesor të së drejtës. Sipas kësaj teorie, gjykatat, të 
pavarura nga legjislativi, janë agjencitë e përshtatshme për interpretimin e ligjit; 

247 Shih vendimin nr.10/2014 të GJK. 
248 Shih vendimin nr.20/2009 të GJK. 
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gjykatat duhet t’i interpretojnë ligjet, në mënyrë literale, dhe në pajtim strikt me 
vullnetin e legjislativit; për pasojë, funksioni i tyre, është të zbatojnë ligjin ashtu siç 
është shkruar. Nga ana tjetër, shteti i së drejtës dhe parimi i ndarjes së pushteteve nuk 
e lejojnë një rol krijues të pakufizuar dhe arbitrar të gjyqtarit nëpërmjet interpretimit 
gjyqësor. Problemi që mbetet është se çfarë kufizimesh duhet të vendosen për këtë 
vendimmarrje krijuese nga ana e gjyqtarit. Ky i fundit, gjatë ushtrimit të detyrës së tij 
gjyqësore, i nënshtrohet disa kufizimeve të qenësishme. Këto kufizime janë me natyrë 
procedurale, materiale dhe etike. 

 
Në sistemin kushtetues të Shqipërisë, si rregull, jurisprudenca nuk përbën 

burim të së drejtës. Vendimet që japin gjykatat janë të detyrueshme vetëm për ato 
çështje që janë shqyrtuar prej tyre. Por, ky rregull nuk është absolut. Është vetë 
Kushtetuta që përcakton karakterin dhe fuqinë e veçantë për vendimet e GJK dhe për 
vendimet (unifikuese) të GJL. 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka interpretuar në disa raste nenin 141 të Kushtetutës 

lidhur me rolin e GJL për unifikimin, ndryshimin e praktikës gjyqësore dhe fuqinë e 
vendimeve të tilla. Në gjykimin kushtetues, i vënë në lëvizje nga individë për shkelje 
të të drejtave për një proces të rregullt ligjor, sipas nenit 131/f të Kushtetutës, janë 
ngritur pretendime kundër vendimeve të veçanta të GJL për cenim të parimit të 
ndarjes së pushteteve. GJK nuk i ka vlerësuar pretendime të tilla si aspekte që lidhen 
me cenimin e të drejtave për një proces të rregullt ligjor. Cila është rruga e kontrollit 
të vendimeve unifikuese të GJL-së përsa i përket pretendimit për cenimin e parimit 
për ndërhyrjen e gjykatës në fushën e ligjvënësit? Më lart kemi vlerësuar se, në rastet 
kur kemi të bëjmë me një kërkesë në rrugë incidentale, objekt i kërkesës duhet të jetë 
norma që kundërshtohet, pra rregullimi juridik. Në mënyrë të përmbledhur, gjykata 
gjykon mbi normën dhe shprehet mbi dispozitën, që është parashikimi 
tekstual/gjuhësor i normës. 

 
Ligjvënësi mund të ndërhyjë në vendimmarrjet e gjykatave në mënyrë jo të 

drejtpërdrejtë, duke i dhënë ligjit fuqi prapavepruese. GJK është shprehur se parimi i 
përgjithshëm është se ligjet i shtrijnë efektet për marrëdhëniet juridike që lindin pas 
hyrjes së tyre në fuqi. Teoria e të drejtës pranon se fuqia prapavepruese zbatohet si 
përjashtim, për shembull, në ligjet penale favorizuese, në ligjet që ndërhyjnë për të 
rregulluar situata të paligjshme të krijuara më parë, në ligjet që interpretojnë anët e 
errëta ose të paqarta të një ligji të mëparshëm dhe në ndonjë rast tjetër ku paraqitet 
domosdoshmëria për të shmangur pasoja të rënda, negative ose të pandreqshme.  

 
Jurisprudenca kushtetuese, në disa raste, ka shqyrtuar kushtetutshmërinë e 

ndërhyrjeve legjislative për kufizimin e kompetencës gjyqësore për pezullimin e 
akteve administrative. Në rastet e trajtuara më lart, në vendimet e GJK-së nuk 
argumentohet në mënyrë të plotë/të qartë lidhur me çështjen nëse ndërhyrja e ligjvënësit 
ka qenë ose jo e justifikuar në drejtim të balancës ndërmjet pushteteve. 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar se kur është fjala për parashikimin e 

dispozitave penale si “ultima ratio” ose dhe të ligjeve të tjera organike, të 
parashikuara shprehimisht në nenin 81 pika 2 të Kushtetutës, kjo hapësirë është e 
kushtëzuar në çdo rast nga detyrimi për miratimin e tyre me tre të pestat e deputetëve 
të Kuvendit. 
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Jurisprudenca kushtetuese ka identifikuar disa standarde kushtetuese për 
legjislacionin penal që sjellin implikime në marrëdhëniet ndërmjet ligjvënësit dhe 
gjyqësorit. GJK në vendimin që ka shfuqizuar nenin 315 të Kodit Penal është 
shprehur se mënyra e formulimit të kësaj vepre krijonte mundësinë për një ndërhyrje 
në vetë thelbin e pavarësisë funksionale të gjyqtarit. Lidhur me çështjen nëse 
ligjvënësi mund të parashikojë me ligj dënime fikse për vepra penale të caktuara GJK 
nuk shprehet për cenimin e parimit të ndarjes së pushteteve, por në thelb, duke pranuar 
se ligjvënësi ka ndërhyrë në funksionin e dhënies së drejtësisë, ka pranuar se ka cenim 
edhe të këtij parimi. Një çështje tjetër ku është shtruar pyetja nëse përcaktimi 
paraprakisht nga ligjvënësi i dënimit me gjobë, si dënim kryesor, krahas dënimit me 
heqje lirie në një sërë dispozitash penale, konsiderohet ndërhyrje në atributet 
ekskluzive të gjykatës lidhur me caktimin e dënimit, GJK në përfundim të arsyetimit, 
pavarësisht se është shprehur se ka ndërhyrje në funsksionin e gjykatës në caktimin e 
dënimit, shfuqizimin e dispozitave objekt shqyrtimi e bazon në argumentin se 
dispozitat e kundërshtura nuk janë në  përputhje me nenin 17 të Kushtetutës. Ndryshe 
nga shumica, për këtë çështje kemi mbajtur qëndrimin se gjykata e juridiksionit të 
zakonshëm nuk pengohet për sa i përket individualizimit të dënimit për veprat penale 
në fjalë, përkundrazi, ajo ka një fushëveprimi të gjerë për caktimin e llojit dhe masës 
së dënimit në përputhje me dispozitat procedurale penale të sipërpërmendura. Në një 
rast tjetër, është shtruar çështja nëse detyrimi i gjyqtarit për konvertimin e dënimit me 
gjobë në dënim me burgim, bazuar në nenin 34/7 të Kodit Penal (KP) dhe në nenin 
467/2 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), cenon apo jo Kushtetutën. GJK ka 
konkluduar se konvertimi i dënimit, kur personi është në pamundësi objektive, çka do 
të thotë se burgimi nuk varet nga ana subjektive e autorit, por nga kushtet ekonomike 
të të dënuarit, do të shkaktonte një trajtim të diferencuar vetëm në varësi të gjendjes 
ekonomike, duke sjellë si pasojë cenimin e parimit të barazisë para ligjit, të 
sanksionuar nga neni 18 i Kushtetutës. GJK ka konkluduar se ka cenim të nenit 18 të 
Kushtetutës, por në argumentet e përdorura lë të kuptohet se dispozitat e 
kundërshtuara krijojnë edhe një ndërhyrje në diskrecionin e gjykatës për përcaktimin 
e dënimit. 

 
Pushteti gjyqësor, përveç funksionit të dhënies së drejtësisë, kryen dhe 

funksione të tjera jogjyqësore, të cilat janë shprehje e pavarësisë 
institucionale/organizative dhe financiare. Jurisprudenca kushtetuese, në respekt të 
zbatimit të parimit të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve dhe të parimit të 
shtetit të së drejtës, ka theksuar se pavarësia e gjyqësorit duhet kuptuar si pavarësi 
thelbësore (tagër e gjykatave për të dhënë vendime me paanësi dhe pa u ndikuar nga 
interesat e ndonjë dege tjetër të pushtetit) dhe si pavarësi strukturore. Si pjesë të 
pavarësisë strukturore konsiderohen njëkohësisht edhe pavarësia organizative dhe 
financiare. Pavarësia organizative përfshin strukturimin e brendshëm administrativ të 
gjykatave, ndërsa pavarësia financiare nënkupton autonomi në hartimin e buxhetit 
nga vetë institucioni dhe miratimin nga legjislativi. 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar/evidentuar edhe disa standarde për 

pavarësinë organizative dhe financiare të pushtetit gjyqësor dhe detyrimet që rrjedhin 
nga këto standarde për ligjvënësin. 

 
Ndërhyrja e ligjvënësit dhe e ekzekutivit në çështjet organizative dhe 

financiare të pushtetit gjyqësor mund të justifikohet në funksion të balancës ndërmjet 
pushteteve. Pushtetet, megjithëse janë të ndarë dhe të pavarur në ushtrimin e detyrave 

102 
 



të ngarkuara nga Kushtetuta balancojnë njëri-tjetrin duke respektuar, nxitur, 
mbështetur dhe kontrolluar njëri-tjetrin. Por ndërhyrja në funksionimin e gjykatave, si 
instrument i balancës, duhet të rregullohet në mënyrë të tillë që pavarësia e gjyqtarëve 
dhe gjykatave të mos shkelet.  

 
Roli dhe funksioni i Ministrit të Drejtësisë lidhur me organizimin dhe 

funksionimin e administratës gjyqësore është vlerësuar nga jurisprudenca kushtetuese 
në disa raste. Sipas GJK, pushteti ekzekutiv, nëpërmjet Ministrit të Drejtësisë, duhet 
ta konsiderojë si detyrë të tij garantimin e kushteve të përshtatshme të punës për 
gjykatat dhe gjyqtarët, në funksion të dhënies së drejtësisë. Një çështje tjetër, që lidhet 
me rolin e Ministrit të Drejtësisë për organizimin dhe funksionimin e administratës 
gjyqësore, është ajo që ka të bëjë me statusin dhe kompetencat e kancelarit të 
gjykatës. Marrëdhëniet ndërmjet gjyqësorit dhe ekzekutivit lidhur me emërimin dhe 
shkarkimin e administratës gjyqësore përbëjnë një aspekt tjetër të vlerësuar nga 
jurisprudence kushtetuese në referim të pavarësisë organizative. Pavarësia 
organizative dhe administrative e pushtetit gjyqësor është e lidhur dhe me pozicionin 
dhe funksionin e dy organeve të përcaktuara nga Kushtetuta: Këshillin e Lartë të 
Drejtësisë dhe Konferencën Gjyqësore Kombëtare.  

 
Në kuadrin e parimit të kontrollit dhe balancës ndërmjet pushteteve GJK ka 

ritheksuar se pavarësia e gjyqësorit nuk mund të kuptohet pa vetëqeverisjen e tij, 
brenda së cilës përfshihet edhe organizimi i punës në gjykatë dhe ushtrimi i 
veprimtarisë së trupave gjyqësorë. Kushtetuta, në nenin 144 të saj ka sanksionuar të 
drejtën e gjykatave për të pasur një buxhet të veçantë dhe, ajo që është më thelbësore, 
për ta administruar vetë këtë buxhet. Një rregullim i tillë kushtetues, nga njëra anë, u 
ka njohur gjykatave një lloj autonomie në mundësinë për të propozuar buxhetin e tyre 
sipas ligjit por, nga ana tjetër, ka sanksionuar një pavarësi financiare në drejtim të 
administrimit të këtij buxheti. GJK ka vlerësuar se pavarësia financiare, e diktuar nga 
dispozitat e Kushtetutës dhe e interpretuar në jurisprudencë si një nga elementet që 
zbërthejnë kuptimin e pavarësisë së pushtetit gjyqësor, duhet të pasqyrohet si e tillë 
edhe në ligjet organike që rregullojnë veprimtarinë gjyqësore në tërësi. 

 
Në jurisprudencën kushtetuese të vlerësuar më sipër, nga pikëpamja metodike, 

vërejmë disa karakteristika. Së pari, kur bëhet fjalë për të garantuar pavarësinë 
funksionale të pushtetit gjyqësor, metodat interpretuese që theksojnë këto garanci janë 
më të mbështetura se ato që lejojnë ndërhyrjen e ligjvënësit. Në këtë kuptim, këto 
metoda i japin vlerë më shumë pavarësisë dhe ndarjes së pushteteve se sa balancës. Së 
dyti, jurisprudenca që lidhet me pavarësinë organizative dhe financiare të pushtetit 
gjyqësor, reflekton një qasje më funksionale, jo të ngurtë, duke pranuar një balancë 
dhe ndërveprim të pushteteve. Së treti, jurisprudenca që ka vlerësuar çështjet që 
lidhen me pavarësinë organizative dhe financiare, nuk ka përpunuar ende 
standarde/kritere të qarta, mbi të cilat mund të mbështet vlerësimi nëse 
balanca/ndërhyrja e pushtetit ligjvënës dhe ekzekutiv janë të justifikuara nga 
pikëpamja kushtetuese. Së katërti, qasjet interpretuese dhe kuptimi i disa koncepteve 
nuk janë të palëvizshme/të ngurta, por kanë evoluar me ndryshimin e kontekstit.   
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4. Marrëdhëniet ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit në fushën e 

financave publike dhe buxhetit të shtetit 

 
 

4.1 Hyrje 
 

Dispozitat e Kushtetutës që kanë të bëjnë me financat publike dhe buxhetin 
përcaktojnë, ndër të tjera, dhe detyrimet përkatëse të ligjvënësit dhe ekzekutivit, si 
dhe kontrollet dhe balancat midis tyre. Sipas nenit 157 të Kushtetutës, sistemi 
buxhetor në Shqipëri përbëhet nga buxheti i shtetit dhe nga buxhetet vendore. Buxheti 
i shtetit krijohet nga të ardhurat e mbledhura prej taksave, tatimeve dhe detyrimeve të 
tjera financiare, si dhe nga të ardhura të tjera të ligjshme dhe ai përfshin të gjitha 
shpenzimet e shtetit. Neni 158 parashikon se Kryeministri, në emër të Këshillit të 
Ministrave, i paraqet Kuvendit projektligjin për buxhetin e shtetit gjatë sesionit të 
vjeshtës, i cili nuk mund të mbyllet pa e miratuar atë. Në qoftë se projektligji nuk 
arrin të miratohet deri në fillim të vitit të ardhshëm financiar, Këshilli i Ministrave 
zbaton çdo muaj një të dymbëdhjetën e buxhetit të vitit paraardhës, derisa të miratohet 
buxheti i ri. Kuvendi duhet të miratojë ligjin mbi buxhetin e ri brenda 3 muajve nga 
dita e mbarimit të vitit të kaluar financiar, përveçse në rastet e vendosjes së masave të 
jashtëzakonshme. Kjo dispozitë parashikon edhe se Këshilli i Ministrave është i 
detyruar t`i paraqesë raport Kuvendit lidhur me zbatimin e buxhetit dhe me borxhin 
shtetëror për vitin e kaluar. Sipas nenit 160, Kuvendi, gjatë vitit financiar, mund të 
bëjë ndryshime në buxhet, të cilat duhet të bëhen sipas procedurës së parashikuar për 
hartimin dhe miratimin e vetë buxhetit. 

 
Në harmoni me përgjegjësinë që Kushtetuta i cakton Këshillit të Ministrave 

për hartimin dhe propozimin e buxhetit është edhe kufizimi për projektligjet 
joqeveritare që prekin buxhetin. Sipas nenit 82, asnjë projektligj joqeveritar që bën të 
nevojshme rritjen e shpenzimeve të buxhetit të shtetit ose që pakëson të ardhurat, nuk 
mund të miratohet pa marrë mendimin e Këshillit të Ministrave, i cili duhet të 
shprehet brenda 30 ditëve nga data e marrjes së projektligjit. 

 
Roli i legjislativit dhe ekzekutivit në procesin e miratimit të buxhetit ndryshon 

nga njëri vend në tjetrin dhe ndikohet nga shumë faktorë, duke përfshirë edhe 
kontekstin e gjerë historik, kushtetues dhe politik, si dhe aspektet ligjore e procedurale 
të procesit të miratimit të buxhetit, pa lënë mënjanë dhe strukturat legjislative dhe 
proceset e brendshme.249 

 
Ndarja kushtetuese e pushteteve midis ekzekutivit dhe legjislativit ka një 

ndikim të madh në rolet e këtyre organeve për sa i përket buxhetit. Në sistemet 
presidenciale të ndarjes së pushteteve, si në Shtetet e Bashkuara, legjislativi ka një rol 
të rëndësishëm në formulimin e politikave dhe në përpilimin e buxhetit, pjesërisht për 
shkak të zgjedhjes të tij të pavarur nga zonat eletorale që janë të ndryshme nga ato që 
zgjedhin presidentin. Fuqia e legjislativit është më e dobët në sistemet e llojit 
Westminster, ku ekzekutivi del nga legjislativi dhe ky i fundit është i detyruar 
politikisht të mbështesë Qeverinë. Në mes qëndrojnë modele të modifikuara, duke 

249 Shih Paul Posner, Chung-Keun Park, “Role of the Legislature in the Budget Process: Recent Trends 
and Innovations”, OECD Journal on Budgeting, Volume 7 – No. 3 
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përfshirë sistemet gjysmë-presidenciale (Franca, Korea), republikat parlamentare 
(Gjermani, Itali) dhe monarkitë parlamentare jo të llojit Westminster (Holandë, 
Suedi).250 

 
Struktura institucionale dhe roli i legjislativit kanë një ndikim në aftësinë e 

legjislativit për të vepruar. Në përgjithësi, legjislativi dy-dhomësh mund të ketë 
mundësi më të mëdha për ndikim, veçanërisht në qoftë se njëra dhomë ka një qëndrim 
politik të ndryshëm nga ajo e shumicës qeverisëse. Kështu, për shembull, dhoma e 
lartë në Australi dhe në Gjermani kanë zona zgjedhore të ndryshme që mund të çojnë 
në kontroll të dhomës nga partitë jashtë shumicës qeverisëse. Gjithashtu, legjislativët, 
si organe drejtuese me kohë të plotë, do të priren për të tërhequr anëtarë të interesuar 
në promovimin e rolit të legjislativit në krahasim me legjislativët e përbërë nga 
anëtarë me kohë të pjesshme me karrierë jashtë qeverisë. Organet legjislative, anëtarët 
e të cilave shërbejnë për një numër mandatesh, janë të prirur të kenë ekspertizë dhe 
interes më të madh për të marrë pjesë në qeverisje se sa ato ku anëtarësimi është i 
përkohshëm.251 

 
Aftësia e legjislativit për të ndikuar në vendimet e buxhetit është një funksion 

si i autoritetit të tij mbi propozimet ekzekutive të buxhetit, ashtu dhe proceseve të tij 
të brendshme për marrjen e vendimeve. Për sa i përket fushëveprimit të autoritetit 
legjislativ, një studim i vendos legjislativët në tri kategori të ndikimit mbi buxhetin: 

● Legjislativët që bëjnë buxhetin - kanë aftësinë të ndryshojnë ose të refuzojnë 
propozimet e ekzekutivit për buxhetin dhe ta zëvendësojnë atë me një të tyre (Suedi, 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës).  

● Legjislativët që ndikojnë në buxhet - mund të ndryshojnë apo të refuzojnë 
propozimet ekzekutive të buxhetit, por nuk kanë kapacitet për të formuluar buxhetet e 
tyre të pavarur (Itali, Holandë). Fuqia që ndryshon është shpesh e kufizuar: shumë 
legjislativë mund të heqin/shkurtojnë, por jo të shtojnë në buxhetet ekzekutive, ndërsa 
të tjerët mund të shtojnë sa kohë që ata gjejnë shkurtime kompensuese. 

 ● Legjislativët me rol të vogël ose pa asnjë rol në buxhet nuk kanë kapacitet 
për të refuzuar apo ndryshuar propozimet ekzekutive në mënyrë substanciale, 
kryesisht nga frika se mund të nxisin rënien e qeverisë (Mbretëri e Bashkuar).252 
 

Përgjegjësitë dhe rolet e ndryshme të legjislativëve në procesin e miratimit të 
buxhetit reflektohen edhe në autoritetet e ndryshme për të modifikuar propozimet e 
ekzekutivit për buxhetin. Sipas Anketës OECD 2007, 18 nga 30 vende të OECD-së 
raportojnë se legjislativët e tyre kanë kompetenca të pakufizuara për të ndryshuar 
buxhetin. Legjislativët në vende të tjera, megjithatë, mund të bëjnë ndryshime vetëm 
nëse ata nuk e ndryshojnë pozicionin e përgjithshëm fiskal, ndërsa të tjerët mund të 
ulin e jo të rrisin, shpenzimet e propozuara. Në Japoni, Suedi dhe Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës, legjislativi ka pushtet të pakufizuar ligjor për ndryshimin e propozimeve 
të buxhetit. Në Francë dhe Kore, Kushtetuta e kufizon fushëveprimin e ndryshimeve 
legjislative në buxhet, ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar këto kufizime janë të 
përfshira në rregullore parlamentare. Në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të 

250 Shih Lienert, Ian and Moo-Kyung Jung (2004), “The Legal Framework for Budget Systems: An 
International Comparison”, OECD Journal on Budgeting, Special Issue, 4:3, OECD Publishing, Paris. 
251 Shih OECD 2007, “Sondazh për Praktikat dhe Procedurat buxhetore”, Paris, 
www.oecd.org/gov/budget/database. 
252 Shih Wehner, Joachim, “Back from the Sidelines? Redefining the Contribution of Legislatures to the 
Budget Cycle”, World Bank Institute (2004),Washington DC. 
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Amerikës, buxheti i presidentit konsiderohet vetëm si një rekomandim; kur Kongresi 
është i kontrolluar nga një parti politike e ndryshme nga ajo të cilës i përket 
presidenti, buxhetit ekzekutiv shpesh i referohen si "i vdekur që në ardhje ".253 

 
Në vendet me një sistem parlamentar, tendenca është që ndryshimet të 

përdoren me kujdes për shkak se ndryshimi substancial i propozimit ekzekutiv të 
buxhetit, zakonisht, konsiderohet si një votim mosbesimi ndaj kabinetit qeveritar. 
Gjashtëmbëdhjetë nga 30 vende të OECD-së që iu përgjigjën sondazhit për buxhetin 
të OECD 2007 raportojnë se një votë legjislative për të ndryshuar buxhetin ekzekutiv 
do të konsiderohet si një votë mosbesimi. 

 
Struktura e komiteteve/komisioneve parlamentare është baza e ndikimit të 

legjislativit. Marrëdhëniet në mes të komisionit gjithëpërfshirës të buxhetit dhe 
komisioneve sektoriale është i rëndësishëm në përcaktimin e rezultateve legjislative 
buxhetore. Në disa vende i kanë dhënë përgjegjësi të plotë një komisioni të buxhetit, 
ndërsa të tjera e shpërndajnë juridiksionin midis komisioneve sektoriale.254 Metoda e 
parë e bën të lehtë koordinimin dhe promovon konsistencë në veprimet legjislative 
mbi buxhetin, duke lehtësuar mbajtjen e disiplinës fiskale. Metoda e dytë ndihmon në 
pasqyrimin e interesave sektoriale në buxhetin final, ndërsa mund të komplikojë 
ruajtjen e disiplinës. 255 
 
 

4.2 Jurisprudenca kushtetuese 
 

Jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar se buxheti i shtetit përbën një akt 
politik, që merr jetë përmes bashkëpunimit dhe bashkëveprimit të Këshillit të 
Ministrave me Kuvendin.256 Në bazë të nenit 159 të Kushtetutës, parimet dhe 
procedurat për hartimin e projektbuxhetit si dhe zbatimin e buxhetit përcaktohen me 
ligj. Sipas ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 
Republikën e Shqipërisë”, i nxjerrë në zbatim të detyrimit kushtetues, Këshilli i 
Ministrave miraton drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe, në 
bazë të tyre, i propozon Kuvendit ligjin e buxhetit vjetor; ndërsa, Ministri i Financave 
është autoriteti përgjegjës për hartimin dhe miratimin e një sistemi rregullash, 
standardesh dhe procedurash, që sigurojnë administrimin ekonomik, efiçent dhe 
efektiv të burimeve financiare publike (neni 16). Ligji parashikon, mes të tjerash, 
edhe procedurën që ndiqet nga hartimi i projektbuxhetit deri në miratimin e tij (nenet 
29 e vijues). 

 

253 Shih Blöndal, Jón R., Dirk-Jan Kraan and Michael Ruffner (2003), “Budgeting in the United 
States”, OECD Journal on Budgeting, 3:2, f.7-53. 
254 Rregullorja e Kuvendit të RSH-së i ka kushtuar një kre të veçantë procedurave për shqyrtimin e 
projektligjit të buxhetit të shtetit dhe të projektligjeve financiare. Sipas nenit 79 të Rregullores, 
“Komisioni për Ekonominë dhe Financat është komisioni përgjegjës për shqyrtimin e projektligjit të 
Buxhetit të Shtetit dhe projektligjeve financiare që kanë lidhje drejtpërdrejtë me të.”; sipas nenit 80, 
komisionet e përhershme, sipas fushave që mbulojnë, organizojnë punën për shqyrtimin e projektligjit 
për Buxhetin e Shtetit dhe projektligjeve financiare dhe në përfundim të shqyrtimit hartojnë një raport 
vlerësimi dhe ia dërgojnë menjëherë Komisionit për Ekonominë dhe Financat. 
255 Shih Schick, Allen (2002), “Can National Legislatures Regain an Effective Voice in Budget 
Policy?”, OECD Journal on Budgeting, 1:3, f.15-42. 
256 Shih vendimin nr.19/2007 të GJK. 
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Në gjykimin kushtetues janë shtruar disa çështje që lidhen me ndarjen e 
kompetencave ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit në fushën e financave publike dhe 
buxhetit. Një nga këto çështje, e ngritur në gjykimin kushtetues për kontrollin e aktit 
normativ nr. 6, datë 04.10.2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 119/2012 
“Për buxhetin e vitit 2013””, dhe ligjit miratues nr. 166/2013, datë 24.10.2013,257 
lidhej me pyetjen nëse Këshilli i Ministrave mund të ndërhyjë në ligjin për buxhetin, 
me akt normativ sipas nenit 101 të Kushtetutës. Sipas grupit të deputetëve që vunë në 
lëvizje GJK, Kushtetuta parashikon një ndalim të shprehur për miratimin e 
ndryshimeve në buxhet me akt normativ; neni 160 i Kushtetutës, që përbën një 
rezervë ligjore të pashprehur, ka parashikuar mënyrën se si miratohen ndryshimet në 
buxhetin e shtetit dhe, a fortiori, përjashton mundësinë që kjo fushë të rregullohet me 
një akt që ka fuqinë e ligjit, duke dashur t’ia rezervojë vetëm parlamentit veprimtarinë 
e drejtimit politik që lidhet me aktin e buxhetit. GJK nuk i dha përgjigjje çështjes së 
mësipërme sepse vendosi pushimin e gjykimit. Sipas saj, në kushtet kur akti normativ 
nr. 6/2013 dhe ligji miratues i tij, objekt i këtij gjykimi kushtetues, i kishin përfunduar 
efektet e tyre, gjykimi i kësaj çështjeje në Gjykatën Kushtetuese duhej të pushohej. Jo 
të gjithë gjyqtarët kushtetues iu bashkuan këtij qëndrimi. Gjyqtarët në pakicë ishin të 
mendimit se GJK duhet të analizonte në themel dhe t’i jepte përgjigje pretendimeve të 
palëve pjesëmarrëse në gjykim.258 Një nga gjyqtarët me mendim paralel, është 
shprehur edhe për çështjen e shtruar përpara GJK, të përmendur më sipër.259 Sipas 
këtij mendimi, miratimi nga Këshilli i Ministrave i aktit normativ me fuqinë e ligjit, 
me qëllim realizimin e ndryshimeve në buxhetin e shtetit, e cila është një çështje që i 
përket rezervës së rregullimit të Kuvendit, vjen në kundërshtim me parimin e ndarjes 
dhe balancimit midis pushteteve, në kuptim të nenit 7 të Kushtetutës, si një nga 
parimet bazë të shtetit të së drejtës; qeveria ka përgjegjësinë për të marrë, në kohë, 
masat për stabilitetin financiar, ku përfshihet dhe paraqitja e projekt propozimeve për 
ndryshime të mundshme në Kuvend, por jo të drejtën për të ndërhyrë, me akt 
normativ, në një fushë që nuk përfshihet në zbatimin e nenit 101 të Kushtetutës, 
ndërkohë që ka të gjitha hapësirat ligjore dhe kohore për t’ia nënshtruar iniciativën e 
saj për ndryshime ligjore shqyrtimit dhe vlerësimit të Kuvendit.  

 
Mendoj se për të vlerësuar çështjen e shtruar më sipër duhen vendosur në 

balancë interesi publik i lidhur drejtpërdrejt me mirëfunksionimin e buxhetit të shtetit 
dhe mbajtjen në kontroll të stabilitetit financiar nga qeveria me interesin për 
moscenimin e rolit thelbësor që Kushtetuta i ka caktuar Kuvendit, si organi 
përfaqësues i sovranitetit popullor, në procesin e miratimit dhe kontrollit të buxhetit të 
shtetit. Siç jemi shprehur me mendimin e pakicës në çështjen për kontrollin 
kushtetues të Aktit normativ me fuqinë e ligjit nr.5, datë 30.09.2013 “Për disa 
ndryshime në ligjin nr.152/2013 ‘Për nëpunësin civil’”,260 ndërhyrja e qeverisë sipas 
nenit 101 të Kushtetutës duhet vlerësuar veçmas nga procesi i shqyrtimit të këtij akti 
qeveritar në parlament dhe rregullave përkatëse që duhen respektuar. Çështja, nëse 
neni 160 i Kushtetutës e ndalon qeverinë për të ndryshuar ligjin për buxhetin e shtetit 
me akt me fuqinë e ligjit sipas nenit 101 nuk është një çështje, të cilës mund t’i jepet 
një përgjigjje formale, pa vlerësuar dhe balancuar interesat dhe vlerat kushtetuese të 

257 Shih vendimin nr.23/2014 të GJK. 
258 Shih mendimin e pakicës të gjyqtarëve B. Dedja, V. Kristo, F. Lulo dhe mendimin paralel të 
gjyqtares A. Xhoxhaj. 
259 Shih mendimin paralel të gjyqtares A. Xhoxhaj. 
260 Shih vendimin nr.5/2014 të GJK. 
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përmendura më sipër, me qëllim vendosjen e standarteve të qëndrueshme në harmoni 
me frymën e Kushtetutës.  

 
Në një çështje tjetër GJK ka justifikuar ndërhyrjen e qeverisë në ligjin për 

sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve (ligji nr.10142, datë 15.05.2009) me 
akt normativ me fuqinë e ligjit (akti normativ nr.5, datë 10.11.2010). Sipas GJK, 
interesi publik, së pari, është i lidhur drejtpërdrejt me mirëfunksionimin e buxhetit të 
shtetit dhe mbajtjen në kontroll të borxhit publik nga qeveria. Kjo e fundit është 
përgjegjëse për stabilitetin ekonomiko-financiar të vendit dhe për këtë arsye ka 
detyrimin të ndërhyjë në çdo rast kur një gjë e tillë rrezikon të përkeqësohet. 
Qëndrueshmëria e buxhetit të shtetit është e rëndësishme të garantohet në çdo kohë, 
por ajo merr një rëndësi të veçantë gjatë periudhave të vështira që diktohen nga kriza 
ekonomike globale, prej së cilës nuk mund të përjashtohet sistemi ekonomiko-
financiar shqiptar. Parë në këtë këndvështrim, është në interesin e të gjithë shtetasve 
marrja e çdo mase të nevojshme ekonomiko-financiare me qëllim shmangien e 
rreziqeve potenciale të mosfunksionimit të skemës së buxhetit shtetëror. Mbajtja në 
kontroll e borxhit publik dhe, në këtë mënyrë, edhe e pasojave të krizës financiare 
globale, e cila nuk mund të mos ndikojë edhe buxhetin e shtetit shqiptar, është arsye 
legjitime dhe proporcionale për të ndërhyrë në skemën e sigurimeve suplementare.261 

 
Në një rast tjetër, në gjykimin kushtetues është vlerësuar çështja nëse 

vendosja/përcaktimi i taksave, tatimeve dhe detyrimeve financiare kombëtare e 
vendore është kompetencë vetëm e ligjvënësit (rezervë absolute) apo kjo kompetencë 
mund t’i delegohet qeverisë sipas disa kritereve të përcaktuara nga ligji.262 Sipas nenit 
155 i Kushtetutës, “Taksat, tatimet dhe detyrimet financiare kombëtare e vendore, 
lehtësimi ose përjashtimi prej tyre i kategorive të caktuara të paguesve, si dhe mënyra 
e mbledhjes së tyre caktohen me ligj.” GJK ka vlerësuar se rezerva ligjore që 
parashikon neni 155 i Kushtetutës për sa i përket, inter alia, caktimit të taksave, 
tatimeve dhe detyrimeve financiare kombëtare e vendore, është një rezervë ligjore 
relative. 263 Neni 155 i Kushtetutës përmban në vetvete parimin e ligjshmërisë në 
fushën e taksave, tatimeve dhe detyrimeve financiare, kur parashikon se këto lloj 
detyrimesh financiare caktohen me ligj. Rezerva ligjore relative nënkupton, në këtë 
rast, që ligji nuk e rregullon tërësisht të gjithë fushën përkatëse, e cila integrohet edhe 
me akte të tjera nënligjore që kryesisht zgjidhin aspekte teknike. Ligji duhet të 
rregullojë çështjet thelbësore, duke parashikuar elementet thelbësore të çdo lloj 
detyrimi financiar, siç janë: a) qëllimi i detyrimit financiar dhe fusha e aplikimit; b) 
subjektet që duhet ta paguajnë; c) kuota/kuantifikimi i detyrimit ç) baza sipas së cilës 
vendoset detyrimi. Parimi i ligjshmërisë substanciale nuk lejon papërcaktueshmërinë 
absolute të kompetencës që ligji ia delegon autoriteteve të tjera shtetërore. Ligjvënësi 
duhet të parashikojë kriteret e përshtatshme dhe të mjaftueshme për të kufizuar 
diskrecionalitetin e autoriteteve shtetërore, në mënyrë që të shmanget mundësia e 
ushtrimit arbitrar të kompetencave nga ana e tyre.  

 
Tatimet dhe taksat janë instrumente shumë të rëndësishme për të realizuar në 

një shkallë të gjerë politikat ekonomike shtetërore, çka mund të përbëjë një burim 
tensioni midis pushtetit të legjislatorit për vendosjen e tatim-taksave dhe kufizimeve 
kushtetuese për ushtrimin e këtij pushteti. Ligjet tatimore, duke qenë kryesisht të një 

261 Shih vendimin nr.2/2013 të GJK. 
262 Shih vendimin nr.7/2013 të GJK.  
263 Po aty. 
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natyre financiare, kanë një natyrë të veçantë teknike në raport me ligjet e fushave të 
tjera të së drejtës. GJEDNJ-ja e ka përkufizuar termin “tatim-vënie”, në parim, si një 
ndërhyrje në të drejtën e garantuar nga paragrafi i parë i nenit 1 të Protokollit nr. 1, 
përderisa e privon personin e interesuar nga një pronë, që do të thotë nga shuma e 
parave që duhet të paguhet (shih çështjen Burden kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
datë 29 prill 2008 § 59). Sipas kësaj linje arsyetimi, tatim-vënia është një koncept, i 
cili përfshin jo vetëm vendosjen e taksave dhe tatimeve, por edhe të çdo detyrimi 
financiar nga ana e shtetit, që sjell si pasojë privimin e individit nga shuma monetare e 
kërkuar për të plotësuar këtë detyrim. Përgjithësisht, në përputhje dhe me 
jurisprudencën e GJEDNJ-së, shtetet gëzojnë një hapësirë të gjerë vlerësimi në fushën 
e taksave (shih çështjen Della Ciaja kundër Italisë, datë 22 qershor 1999).  

 
Edhe Gjykata Kushtetuese italiane, në lidhje me nenin 23 të Kushtetutës 

italiane që parashikon se detyrimet financiare vendosen mbi bazën e ligjit, është 
shprehur se ky përcaktim përbën rezervë ligjore relative. Por, parimi që përshkon 
nenin 23 të Kushtetutës, sipas saj, kërkon jo vetëm që kompetenca për të rregulluar 
një detyrim financiar të jetë e bazuar në ligj, por edhe që ligji, i cili jep një 
kompetencë të tillë, të përcaktojë kriteret e përshtatshme dhe të mjaftueshme për të 
kufizuar diskrecionalitetin e autoritetit shtetëror gjatë ushtrimit të kompetencës së 
dhënë.264 

 
Në Gjermani, dispozitat e Ligjit Themelor që kanë të bëjnë me buxhetin, 

përfaqësojnë, në një masë të madhe, kontrolle dhe balanca, brenda dhe midis 
organeve te ndryshme kushtetuese.265 Në çështjen Budget Control (1977),266 Gjykata 
Kushtetuese Federale gjermane sqaroi kuptimin e disa prej këtyre dispozitave. Pas 
afirmimit të autoritetit ekskluziv suprem të ligjvënësit për përcaktimin e politikës 
buxhetore, ajo ka theksuar detyrën e të gjitha organeve kushtetuese të kooperojnë për 
miratimin në kohë të buxhetit. Në pasazhin që rikujton parimin e mirëkuptimit 
federatë-shtete/lande, GJKF bën të ditur, se organet kushtetuese janë të detyruara të 
mbajnë parasysh interesat e njëri tjetrit në ushtrimin e përgjegjësive të tyre 
kushtetuese. Në ushtrimin e autoritetit të tij në bazë të Nenit 112, ministri federal i 
financës duhet, në qoftë se e lejon koha, të komunikojë dhe të konsultohet me 
ligjvënësin me qëllim që të sigurojë pëlqimin e saj, për shpenzimet që tejkalojnë ato të 
autorizuarat. Një “nevojë detyruese dhe e paparashikuar” në kuptim të këtij neni, 
ekziston “vetëm në qoftë se shpenzimet shtesë janë bërë kaq urgjente sa hartimi dhe 
paraqitja e një buxheti plotësues ose amendimi i buxhetit apo një shtyrje deri në vitin 
e ardhshëm fiskal, nuk mund të shihet më si një alternativë e përshtatshme, pas një 
vlerësimi të arsyeshëm të situatës”.20 Detyrimi për të komunikuar në këto situata të 
veçanta shtrihet gjithashtu edhe në marrëdhëniet midis ministrit federal të financave 
dhe qeverisë federale. Sipas GJKF, qeveria shkel kompetencat e ligjvënësit në qoftë 
se, në ushtrimin e pushteteve të saj të veçanta, sipas Nenit 111, ajo nuk ka marrë 
informacionin e përshtatshëm, mbi bazën e të cilit, mund të ishte marrë një vendim 
lidhur me mundësinë e legjislaturës për të zgjidhur krizën.267 

264 Shih vendimet nr.4/1957; nr.67/1973; nr.447/1988; nr.37/2004; nr.32/2009; nr.115/2011 të Gjykatës 
Kushtetuese italiane. 
265 Shih Donald P. Kommers, Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, bot. 
Duke University Press, 1997, përkth. shqip, Petrit Plloçi, f.123. 
266 45 BverfGE I (1977) 
267 Shih Donald P. Kommers, Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, bot. 
Duke University Press, 1997, përkth. shqip, Petrit Plloçi, f.123. 
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4.3 Konkluzione 
 

Në këtë pjesë trajtuam raportet kushtetuese të ligjvënësit dhe ekzekutivit në 
fushën e financave publike dhe në procesin e miratimit të buxhetit. Kjo marrëdhënie 
ndryshon nga njëri vend në tjetrin dhe ndikohet nga shumë faktorë, duke përfshirë 
edhe kontekstin e gjerë historik, kushtetues dhe politik, si dhe aspektet ligjore e 
procedurale të procesit të miratimit të buxhetit, pa lënë mënjanë dhe strukturat 
legjislative dhe proceset e brendshme parlamentare.  

 
Ndarja kushtetuese e pushteteve midis ekzekutivit dhe legjislativit ka një 

ndikim të madh në rolet e këtyre organeve për sa i përket buxhetit. Aftësia e 
legjislativit për të ndikuar në vendimet e buxhetit është një funksion si i autoritetit të 
tij mbi propozimet ekzekutive të buxhetit, ashtu dhe proceseve të tij të brendshme për 
marrjen e vendimeve. Në vendet me një sistem parlamentar, siç është Shqipëria, prirja 
është që ndryshimet të përdoren me kujdes për shkak se ndryshimi substancial i 
propozimit ekzekutiv të buxhetit zakonisht konsiderohet si një votim mosbesimi ndaj 
kabinetit qeveritar. 

 
Në harmoni me përgjegjësinë që Kushtetuta i cakton Këshillit të Ministrave 

për hartimin dhe propozimin e buxhetit është edhe kufizimi për projektligjet 
joqeveritare që prekin buxhetin. Sipas nenit 82, asnjë projektligj joqeveritar që bën të 
nevojshme rritjen e shpenzimeve të buxhetit të shtetit ose që pakëson të ardhurat, nuk 
mund të miratohet pa marrë mendimin e Këshillit të Ministrave, i cili duhet të 
shprehet brenda 30 ditëve nga data e marrjes së projektligjit. 

 
Jurisprudenca kushtetuese, siç u trajtua më lart, ka vlerësuar disa çështje që 

lidhen me ndarjen e kompetencave ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit në fushën e 
financave publike dhe buxhetit. Në një çështje GJK ka justifikuar ndërhyrjen e 
qeverisë në ligjin për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve (ligji nr.10142, 
datë 15.05.2009) me akt normativ me fuqinë e ligjit (akti normativ nr.5, datë 
10.11.2010). Sipas GJK, interesi publik, së pari, është i lidhur drejtpërdrejt me 
mirëfunksionimin e buxhetit të shtetit dhe mbajtjen në kontroll të borxhit publik nga 
qeveria. Kjo e fundit është përgjegjëse për stabilitetin ekonomiko-financiar të vendit 
dhe për këtë arsye ka detyrimin të ndërhyjë në çdo rast kur një gjë e tillë rrezikon të 
përkeqësohet. Qëndrueshmëria e buxhetit të shtetit është e rëndësishme të garantohet 
në çdo kohë, por ajo merr një rëndësi të veçantë gjatë periudhave të vështira që 
diktohen nga kriza ekonomike globale, prej së cilës nuk mund të përjashtohet sistemi 
ekonomiko-financiar shqiptar. Parë në këtë këndvështrim, është në interesin e të gjithë 
shtetasve marrja e çdo mase të nevojshme ekonomiko-financiare me qëllim 
shmangien e rreziqeve potenciale të mosfunksionimit të skemës së buxhetit shtetëror. 
Mbajtja në kontroll e borxhit publik dhe, në këtë mënyrë, edhe e pasojave të krizës 
financiare globale, e cila nuk mund të mos ndikojë edhe buxhetin e shtetit shqiptar, 
është arsye legjitime dhe proporcionale për të ndërhyrë në skemën e sigurimeve 
suplementare. 

 
Në një rast tjetër, në gjykimin kushtetues është vlerësuar çështja, nëse 

vendosja/përcaktimi i taksave, tatimeve dhe detyrimeve financiare kombëtare e 
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vendore është kompetencë vetëm e ligjvënësit (rezervë absolute) apo kjo kompetencë 
mund t’i delegohet qeverisë sipas disa kritereve të përcaktuara nga ligji. Jemi 
shprehur se neni 155 i Kushtetuës nuk vendos një rezervë absolute për ligjvënësin, por 
delegimi duhet të respektojë detyrimet materiale dhe kërkesat e nenit 118 të 
Kushtetutës (rezervë relative).  

 
Një nga çështjet e hapura, e cila nuk ka marrë një përgjigjje të qartë nga 

jurisprudenca kushtetuese, lidhet me pyetjen, nëse Këshilli i Ministrave mund të 
ndërhyjë në ligjin për buxhetin, me akt normativ sipas nenit 101 të Kushtetutës. Për të 
vlerësuar çështjen e shtruar më sipër duhen vendosur në balancë interesi publik i 
lidhur drejtpërdrejt me mirëfunksionimin e buxhetit të shtetit dhe mbajtjen në kontroll 
të stabilitetit financiar nga qeveria me interesin për moscenimin e rolit thelbësor që 
Kushtetuta i ka caktuar Kuvendit, si organi përfaqësues i sovranitetit popullor, në 
procesin e miratimit dhe kontrollit të buxhetit të shtetit. Çështja, nëse neni 160 i 
Kushtetutës e ndalon qeverinë për të ndryshuar ligjin për buxhetin e shtetit me akt me 
fuqinë e ligjit, sipas nenit 101, nuk është një çështje, të cilës mund t’i jepet një 
përgjigjje formale, pa vlerësuar dhe balancuar interesat dhe vlerat kushtetuese të 
përmendura më sipër, me qëllim vendosjen e standarteve të qëndrueshme në harmoni 
me frymën e Kushtetutës.  
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III. NDARJA VERTIKALE E PUSHTETIT 

 
 

1. Hyrje 
 

Idesë së ndarjes horizontale të pushteteve, në ditët e sotme, i shtohet ajo e 
ndarjes vertikale të pushtetit ndërmjet shkallëve/niveleve të ndryshme territoriale të 
Shtetit, e cila synon shpërndarjen/ekulibrin e pushteteve dhe afrimin e qytetarëve me 
vendimet që prekin ata vetë. Në radhë të parë, duhet bërë dallimi ndërmjet ndarjes 
vertikale në shtetet federale dhe në shtetet unitare. 

 
Shteti federal, në të shumtën e rasteve, ka për origjinë një konfederatë, 

domethënë një bashkim shtetesh sovrane, të barabartë mes tyre, të cilët, me anën e një 
traktati, vendosin të veprojnë së bashku për një numër të caktuar fushash, duke u 
drejtuar formalisht nga një organ i përbashkët. Shteti federal mbështetet mbi tre 
parime: superpozimi/mbivendosja e rendeve shtetërore, i federuar dhe federal, 
autonomia e entiteve të federuara (që kërkojnë një ndarje të kompetencave dhe ku 
konfliktet e funksioneve i nënshtrohen një gjykate federale), pjesëmarrja e entiteve të 
federuara në pushtetin federal (nëpërmjet një dhome federale dhe marrëveshjes së tyre 
për çdo lloj ndryshimi të Kushtetutës federale, madje pjesmarrja e tyre në caktimin e 
ekzekutivit federal).268 Edhe pse federalizmi në ditët e sotme duket sikur ka një prirje 
drejt forcimit të Shtetit federal në kurriz të uniteteve të federuara, të cilat në të vërtetë 
janë nën ndikimin e centralizimit financiar, juridik dhe politik, kjo situatë afirmohet 
kryesisht në Shtetet e Bashkuara.269  

 
Ndarja e kompetencave midis shtetit federal dhe uniteteve të federuara 

rregullohet nga kushtetuta federale. Kushtetuta mund të caktojë listën e kompetencave 
të këtyre të fundit, duke e lënë të lirë shtetin federal të veprojë i vetëm në fusha të 
tjera: në Kanada, provincat zotërojnë kompetenca përsa i takon gjashtëmbëdhjetë 
fushave, ndërsa Parlamenti federal mund të veprojë në fusha të tjera. Më shpesh 
akoma, Kushtetuta kufizohet në renditjen e kompetencave, që janë eskluzive për 
shtetin federal, ndërsa të tjerat prezumohen të caktuara për shtetet e federuara; bëhet 
fjalë për kompetenca të së drejtës së përgjithshme (apo parimore), apo thënë ndryshe 
për kompetenca të mbetura, duke qenë se fusha e tyre rrjedh nga kompetencat që i 
janë caktuar shtetit federal: në Shtetet e Bashkuara “pushtetet që nuk janë të 
deleguara nga Kushtetuta në Shtetet e Bashkuara, por as të ndaluara nga ajo, i 
rezervohen shteteve respektive ose popullit” (amendamenti i X-të i Kushtetutës 
amerikane); në Gjermani, “e drejta e legjislacionit i takon vendeve për aq kohë sa 
Ligji Themeltar nuk i njeh federatës pushtete legjislative” (neni 70). Megjithatë, Ligji 
Themeltar parashikon një fushë konkuruese përsa i takon legjislacionit, sipas së cilës 
vendet mund të bëjnë ligje aq gjatë dhe për aq kohë sa federata nuk e ka përdorur të 
drejtën e saj (neni 72). 

 
Shteti unitar, si rregull, njeh veçse një autoritet normativ dhe politik. Ky 

autoritet zotëron tërësinë e kompetencave në territorin e tij dhe rregullohet nga e 

268 Chagnollaud, Dominique, Droit Constitutionnel Contemporain, Tome 1, bot i gjashtë, Dalloz 2009, 
f.161. 
269 Po aty, f.162. 
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vetmja dhe e njëjta e drejtë (Shteti unitar i centralizuar).270 Por, shpeshherë, ai mund 
të jetë i decentralizuar – disa prej kompetencave të tij transferohen tek kolektivitetet 
vendore që administrojnë vetveten dhe janë të pajisura me autoritete të zgjedhura me 
votim të përgjithshëm. Decentralizimi ka të bëjë me transferimin e kompetencave nga 
pushteti qendror tek autoritetet e tjera, të cilat janë të pajisura me personalitet juridik 
dhe që i administrojnë vetë problemet e tyre nëpërmjet organeve të veta. 
Decentralizmi i përcaktuar në këtë mënyrë kërkon që fushat specifike të veprimit t’i 
bëhen të njohura këtyre autoriteteve. Nga ana tjetër, këto kolektivitete, të pajisura me 
personalitet juridik kanë një autonomi administrative dhe financiare. Së fundmi, edhe 
nëse këto kolektivitete administrojnë vetveten, ato mbeten sërish nën kontrollin e 
shtetit.  

 
Disa shtete të konsideruara “unitare”, si për shembull Italia271 ose Spanja272, 

kanë shkuar më larg në procesin e decentralizimit, duke i besuar rajoneve të tyre një 
autonomi të gjerë si dhe një pushtet legjislativ/normativ që i dallon kryekëput nga 
shtetet unitare të decentralizuara. Të cilësuara ndonjëherë si “shtete rajonale”, këto 
vende mbeten përsëri shtete unitare duke qenë se aty ekziston i njëjti rend juridik, në 
ndryshim me shtetet federale ku bashkëekzistojnë rendi federal dhe rendi i shtetit të 
federuar. Por, për më tepër, duke qenë se kolektivitetet rajonale nuk janë të pajisura 
me një kushtetutë të tyren – nuk ekziston veçse një e tillë, ajo e shtetit -, ato ndajnë 
mes tyre pushtetin legjislativ të pavarur, duke kërkuar në këtë mënyrë të dalin nga 
kuadri i decentralizimit të thjeshtë.273  

270 Luan Omari, Parime dhe institucione të së drejtës publike, Bot Elena Gjika (1999), f.90-91. 
271 Në Itali, rajonalizimi u shfaq si kundërveprim ndaj autoritarizmit fashist: Kushtetuta e vitit 1947 
vendosi një decentralizim shumë të zhvilluar, i cili për rajonet e zakonshme filloi të vihej në jetë vetëm 
në vitin 1970, ndërkohë që për rajonet me statut të veçantë (me statut pothuaj federal) kishte filluar që 
prej vitit 1948. Kushtetuta pohon se “rajonet krijohen si trupa autonome së bashku me pushtetet e 
veçanta dhe funksionet e tyre të mirëfillta” (neni 115). Çdo rajon përfshin një këshill rajonal, të 
zgjedhur me votim të përgjithshëm të drejtpërdrejtë, nën drejtimin e një “Junte” të zgjedhur dhe 
kryetarit të tij. Kompetencat rajonale (neni 117 dhe 120) ushtrohen nga këshillat rajonale dhe 
ndryshojnë në varësi të natyrës së statutit (i zakonshëm apo special). Rajonet zotërojnë një pushtet 
vetë-organizimi dhe përcaktojnë lirisht statutet e tyre, të cilat megjithatë miratohen nga një ligj i shtetit. 
Të pajisura me një autonomi financiare (pra, me recetat e veta), kjo e fundit mbetet e kufizuar nga një 
regjim fiskal i përcaktuar ekskluzivisht nga shteti. Këshillat rajonalë janë mbajtës të pushtetit 
legjislativ, pushtet ky që konkurron parlamentin kombëtar në një numër të caktuar fushash dhe është 
ekskluziv për rajonet me statut të veçantë. Ligji kushtetues i datës 8 mars 2001 ndryshoi parimin e 
shpërndarjes së kompetencave. Të parat kanë të bëjnë eskluzivisht me shtetin. Të dytat kanë të bëjnë 
me ligjin e shpallur nga rajonet, por në respekt të parimeve të përcaktuara nga ligji kombëtar. Të tretat 
janë ato që nuk burojnë nga dy kategoritë e para dhe kanë të bëjnë ekskluzivisht me rajonet. 
272 Me Kushtetutën e vitit 1978 dhe rivendosjen e demokracisë në Spanjë, dinamizmi i autonomive 
rajonale gjeti një kuadër të përshtatshëm; ajo u kthye në një shtet “autonomik”, sintezë e shtetit federal 
dhe shtetit unitar. Çdo bashkësi autonome përpunon statutin e saj që bazohet mbi organizimin dhe 
kompetencat e vetë bashkësisë, statut ky që miratohet nga parlamenti spanjoll (Kortes). Edhe organet e 
bashkësive, të cilat funksionojnë sipas një mënyre parlamentare, janë identike me to: asamble e 
zgjedhur me votim të përgjithshëm të drejtpërdrejtë, president i caktuar nga asambleja, i cili ndihmohet 
në punën e tij nga një këshill qeveritar; organe juridiksionale. Nënvizojmë se ky statut i bashkësive “të 
rangut të parë” është shndërruar në një të “rangut të dytë” (me kompetenca të kufizuara). Shteti zotëron 
kompetenca të vetat (tridhjetë e dy fusha, prej të cilave përmendim kombësinë, mbrojtjen, drejtësinë, 
monedhën, marrëdhëniet ndërkombëtare, kompetencat lidhur me shërbimet publike të përbashkëta me 
bashkësitë, të tilla si hekurudhat apo punimet publike). Gjithashtu, edhe bashkësitë kanë kompetencat e 
veta (njëzet e dy fusha, midis të cilave janë organizimi i institucioneve vendore, rregullimi i territorit, 
urbanistika, etj.). 
273 Chagnollaud, Dominique. Droit Constitutionnel Contemporain, Tome 1, bot i gjashtë, Dalloz 2009, 
f.190-191. 
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Më poshtë, do të trajtojmë parimet dhe normat kushtetuese, ku mbështetet 

ndarja vertikale e pushtetit dhe kufizimet që i imponon kjo ndarje pushtetit ligjvënës, 
bazuar dhe në jurisprudencën kushtetuese përkatëse. 
 
 

2. Decentralizimi i pushtetit dhe autonomia vendore 
 

Shqipëria, sipas nenit 1 të Kushtetutës, është shtet unitar dhe i pandashëm. Në 
harmoni me këtë përcaktim, sistemi i qeverisjes bazohet në ndarjen dhe balancimin 
ndërmjet pushteteve (ndarja horizontale) dhe përbëhet/formohet nga qeverisja 
qendrore dhe qeverisja vendore (ndarja vertikale), e cila ngrihet në bazë të parimit të 
decentralizmit të pushtetit dhe ushtrohet sipas parimit të autonomisë vendore.274 Pjesa 
e gjashtë e Kushtetutës i kushtohet organizimit dhe funksionimit të qeverisjes 
vendore. Qeverisja Vendore funksionon në përputhje edhe me Kartën e Autonomisë 
Vendore të Këshillit të Evropës, ratifikuar nga Republika e Shqipërisë në vitin 
1999.275 Rregullimi më i detajuar i saj bëhet me ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për 
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, të ndryshuar. 

 
Çështja kryesore e ndarjes vertikale të pushtetit lidhet me marrëdhëniet midis 

pushtetit normativ qendror dhe pushtetit normativ lokal.276 Sipas jurisprudencës 
kushtetuese, sistemi normativ, si element thelbësor i karakterit unitar të shtetit, nuk 
është i decentralizuar, por hierarkik sipas strukturës së parashikuar në nenin 116 të 
Kushtetutës. Normat juridike vendore nuk mund të kenë natyrë primare, për arsye se 
qeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë konturohet në sistemin e një shteti 
unitar.277 Disa studiues të së drejtës kushtetuese mendojnë se modeli ynë kushtetues 
ndërfutet në shtetet unitare të decentralizuara, që disponojnë një autonomi normative 
të kufizuar nga parimi i unitetit të pushtetit dhe realizojnë një ndarje më pak të 
theksuar të pushtetit normativ midis shtetit në nivel qendror dhe kolektiviteteve 
vendore.278 Ka dhe studiues të tjerë që e klasifikojnë qeverisjen vendore si një pjesë të 
qenësishme të pushtetit ekzekutiv që ushtron disa të drejta dhe detyrime të caktuara në 
zbatim të ligjeve të miratuara nga Kuvendi i RSH. Sipas këtij këndvështrimi, edhe pse 
Kushtetuta parashikon se decentralizimi është parimi mbi të cilin mbështetet qeverisja 
vendore në vend, gjithsesi shteti shqiptar është unitar; politikat, si të brendshme, ashtu 
edhe të jashtme, janë të krijuara nga një tërësi organesh dhe jo nga disa paralele. Kjo 
do të thotë që decentralizimi duhet kuptuar si një organizim i brendshëm i pushtetit 
ekzekutiv, i ndarë me qëllim që disa detyra t’i kalohen disa organeve që janë vendosur 
politikisht e gjeografikisht më afër qytetarëve.279 Çështja, nëse vetë Kushtetuta 
përcakton një ndarje të fushës normative ndërmjet pushtetit qendror dhe atij vendor 
nuk ka marrë një përgjigje të qartë nga jurisprudenca kushtetuese.  

 

274 Neni 13 i Kushtetutës. 
275 Ligji nr.8548, datë 11.11.1999 “Për ratifikimin e Kartës Europiane të Autonomisë Vendore” 
276 Omari, Luan & Anastasi, Aurela, E Drejta kushtetuese, Sht. Bot. ABC, 2008, f.331. 
277 Shih vendimin nr.29/2006 të GJK. 
278 Omari, Luan & Anastasi, Aurela, E Drejta kushtetuese, Sht. Bot. ABC, 2008, f.332.  
279 Shih Xhezair Zaganjori, Aurela Anastasi & Eralda Methasani, Shteti i së Drejtës në Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë, Sht.bot. Adelprint, 2011, f. 261. 
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GJK, në funksion të kontrollit kushtetues dhe zbatimit të parimeve dhe 
normave kushtetuese për qeverisjen vendore, ka sqaruar kuptimin e këtyre termave 
bazë/kryesorë: decentralizim i pushtetit, autonomi vendore dhe vetëqeverisje.  

 
Decentralizmi i referohet ristrukturimit ose riorganizimit të pushtetit dhe bën 

të mundur krijimin dhe funksionimin sipas parimit të subsidiaritetit të një sistemi 
bashkëpërgjegjësie të institucioneve të qeverisjes në nivel qendror dhe vendor. Ky 
koncept i përgjigjet më mirë nevojës për një autonomi substanciale të qeverisjes 
vendore, aftësisë së kësaj të fundit për të lehtësuar pushtetin qendror si edhe dobisë 
për zgjidhjen e problemeve vendore.280 Decentralizmi është një proces, ku autoriteti 
dhe përgjegjësia për funksione të caktuara transferohet nga pushteti qendror në njësitë 
e qeverisjes vendore. Në themel të decentralizmit qëndron parimi i subsidiaritetit, 
sipas të cilit “ushtrimi i përgjegjësive publike duhet, në mënyrë të përgjithshme, t’i 
takojë më tepër autoriteteve më të afërta të qytetarëve.”281  

 
Autonomia është një regjim i tillë juridik, në të cilin organet e njësive vendore 

veprojnë në pavarësi për zgjidhjen e atyre çështjeve që Kushtetuta dhe ligjet ua kanë 
lënë atyre në kompetencë. Aspektin e vet më të dukshëm, autonomia e pushtetit 
vendor e shpreh në ndarjen e kompetencave, e cila ka të bëjë me iniciativën që kanë 
ose duhet të kenë, në bazë të Kushtetutës dhe të ligjit, organet e qeverisjes vendore 
për të vendosur vetë për problemet që hyjnë në juridiksionin e tyre. 282 

 
Vetëqeverisja vendore paraqitet me një status kushtetues dhe pavarësia e saj 

është e garantuar nëpërmjet tij. Kjo pavarësi qëndron në të drejtën që kanë shtetasit 
për të formuar organet përfaqësuese dhe për të ushtruar funksionin e vetëqeverisjes 
(referendumeve) [nenet 108/4; 109, 110 të Kushtetutës]; në pavarësinë organizative të 
institucioneve vendore (neni 113); në ushtrimin e punëve brenda juridiksionit të tyre, 
pa ndërhyrjen e organeve qendrore të pushtetit (neni 113); në ekzistencën e mjeteve 
financiare dhe të mjeteve të tjera, me të cilat ajo disponon në mënyrë të pavarur (nenet 
111, 113/b,c,ç); në ekzistencën e administratës së pavarur pa përzierjen e organeve 
qendrore (neni 113/d); në ekzistencën e normave për funksionimin e vetëqeverisjes 
vendore dhe mbrojtjes kushtetuese të të drejtave vetëqeverisëse, (nenet 113/, pika 2, 
3) etj.283  

 
Më poshtë, do të evidentojmë disa probleme që lidhen me parimet dhe 

konceptet e interpretuara nga jurisprudenca kushtetuese. 
 
 

3. Ligjvënësi dhe “kompetencat kushtetuese” të qeverisjes vendore: 
jurisprudenca kushtetuese 
 

Në nenin 113 të Kushtetutës përcaktohen kompetencat e këshillave komunalë, 
bashkiakë dhe të qarkut. Sipas këtij neni këto organe të qeverisjes vendore: a) 
rregullojnë dhe administrojnë në mënyrë të pavarur çështjet vendore brenda 
juridiksionit të tyre; b) ushtrojnë të drejtat e pronës, administrojnë në mënyrë të 

280 Shih vendimin nr.29/2006 të GJK. 
281 Neni 4, pika 3 e Kartës Europiane të Autonomisë Vendore.  
282 Po aty. 
283 Po aty. 
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pavarur të ardhurat e krijuara, si dhe kanë të drejtë të ushtrojnë veprimtari ekonomike; 
c) kanë të drejtë të mbledhin dhe të shpenzojnë të ardhurat që janë të domosdoshme 
për ushtrimin e funksioneve të tyre; ç) kanë të drejtë të vendosin, në përputhje me 
ligjin, taksa vendore, si dhe nivelin e tyre; d) caktojnë rregullat për organizimin dhe 
funksionimin e tyre në pajtim me ligjin; dh) krijojnë simbolet e qeverisjes vendore, si 
dhe titujt vendorë të nderit; e) ndërmarrin nisma për çështje vendore përpara organeve 
të caktuara me ligj. Në ushtrimin e këtyre kompetencave këto organe nxjerrin 
urdhëresa, vendime dhe urdhra.284 Kompetencat e mësipërme janë në funksion të 
autonomisë politike/normative, organizative/administrative dhe financiare. 

 
Organet vendore, sipas Kushtetutës, rregullojnë në mënyrë të pavarur “çështjet 

vendore”, por se cilat janë këto çështje nuk përcaktohen nga Kushtetuta. Sipas disa 
studiuesve, hartuesit e Kushtetuës kanë preferuar një rrugë të mesme për rregullimin 
kushtetues të çështjeve të organizmit të pushtetit vendor, duke mos bërë rregullime 
shumë të detajuara.285 Kushtetutat e disa shteteve unitare europiane, si p.sh. Italia,286 
Spanja,287 Kroacia,288 Maqedonia289 kanë listuar edhe fushat të cilat përfshihen në 
juridiksionin normativ të organeve vendore. Këto fusha kryesisht lidhen me shërbimet 
bazë në komunitet, e përfshijnë të tilla si furnizimin me ujë, ndriçimin apo 
kanalizimin komunitar, lëvizjen në komunitet, planifikimin territorial, ofrimin e 

284 Neni 113, pika 2, i Kushtetutës. 
285 Omari, Luan & Anastasi, Aurela, E Drejta kushtetuese, Sht. Bot. ABC, 2008, f.335. 
286 Në nenin 117 të Kushtetutës italiane përcaktohet: “Pushteti legjislativ ushtrohet nga shteti dhe 
Regjionet në përputhje me Kushtetutën dhe kufizimet që rrjedhin nga legjislacioni i BE-së dhe 
detyrimet ndërkombëtare. Shteti ka pushtet legjislativ ekskluziv për fushat/çështjet vijuese: a) politikën 
e jashtme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të shtetit; [...]  
Regjionet kanë pushtet legjislativ në të gjitha fushat të cilat nuk mbulohen shprehimisht nga 
legjislacioni Shtetëror. [...]” 
287 Në nenin 148 të kushtetutës spanjolle përcaktohet: “1. Komunitetet vetqeverisëse mund të ushtrojnë 
kompetenca për çështjet vijuese: 1.Organizimin e institucioneve të tyre vetqeverisëse; […]; 3. 
Rregullimin e territorit, urbanistikës dhe strehimit; […].” 
288 Neni 135 i Kushtetutës kroate përcakton: “Kolektivitetet lokale administrojnë çështjet e juridiksionit 
vendor për të përmbushur drejtpërsëdrejti nevojat e qytetarëve dhe në veçanti çështjet lidhur me 
administrimin dhe strehimin, planifikimin e territorit dhe urbanistik, shërbimet publike, kujdesin për 
fëmijët, ndihmën sociale, shërbimet shëndetosore primare, shkollat e edukimit fillor, kulturën, 
edukimin fizik dhe sportet, mësimin profesional, mbrojtjen e konsumatorëve, mbrojtjen e mjedisit, 
mbrojtjen kundër zjarrit dhe mbrojtjen civile. 
Kolektivitetet regjionale administrojnë çështjet me rëndësi regjionale dhe në veçanti çështjet lidhur me 
edukimin, shëndetin publik, planifikimin e territorit dhe urbanistik, zhvillimin ekonomik, transportet 
dhe infrastrukturën e transportit, si edhe zhvillimin e rrjetit të institucioneve të edukimit, të shëndetsisë, 
sociale dhe kulturore. 
Çështjet me karakter lokal dhe regjional rregullohen nga ligji. Kur shqyrtohet devoluimi i këtyre 
çështjeve, prioritet duhet t’i jepet organeve më afër qytetarëve.  
Për përcaktimin e fushës së veprimit të kolektiviteteve lokale dhe regjionale duhet marrë në konsideratë 
objekti dhe natyra e çështjeve dhe kërkesat për efiçiencë dhe ekonomi.” 
289 Në nenin 115 të Kushtetutës së Maqedonisë përcaktohet: “Në njësitë e vetëqeverisjes lokale 
qytetarët drejtpërsëdrejti dhe nëpërmjet përfaqësuesve vendosin për çështje të një rëndësie lokale 
sidomos në fushat e shërbimeve publike, planifikimit urban dhe rural, mbrojtjes së mjedisit, zhvillimit 
të ekonomisë locale, financave locale, veprimtarive komunale, kulturës, sportit, mbrojtjes shoqërore 
dhe kujdesit të fëmijëve, edukimit, kujdesit shëndetsor dhe në fusha të tjera të përcaktuara me ligj. 
Komuna është autonome në realizimin e kompetencave të përcaktuara në Kushtetutë dhe në ligj, ndërsa 
Republika ushtron mbikqyrjen mbi punën e saj. 
Republika me ligj mund t’i ngarkojë komunës kryerjen e detyrave të caktuara.” 
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shërbimeve sociale për grupe vulnerabël të shoqërisë apo për grupime të caktuara si 
fëmijët, mosha e tretë, etj.290 

 
Karta e autonomisë vendore, sipas orientimeve kryesore që ajo përcjell tek 

shtetet anëtare, kërkon “ekzistencën e bashkësive vendore të pajisura me organe 
vendimore të formuara në mënyrë demokratike dhe që gëzojnë një autonomi të gjerë 
për sa u përket kompetencave, mënyrave të ushtrimit të këtyre të fundit dhe mjeteve të 
nevojshme për përmbushjen e misionit të tyre.” Qëllimi i Kartës Europiane të 
Autonomisë Vendore është që shtetet palë të krijojnë kuadrin e nevojshëm që 
autoritetet vendore të kenë një diapazon të gjerë përgjegjësish, të mundshme për tu 
realizuar në nivel vendor. Kur fushat e veprimtarisë kanë implikime në nivel vendor, 
është e rëndësishme që në konceptimin e autoriteteve vendore, që veprojnë për të 
zhvilluar mirëqenien e përgjithshme të banorëve të tyre, ato të kenë të drejtën për të 
ushtruar iniciativën në këto çështje. Prandaj, sipas paragrafit 3 të nenit 4 të Kartës 
Europiane të Autonomisë Vendore, ushtrimi i përgjegjësive duhet të shkojë drejt 
decentralizmit. Ky parim kërkon që, përveç rasteve kur natyra dhe përmasa e 
problemit është e tillë që i takon një zone shumë të madhe territoriale dhe me interesa 
të rëndësishme ekonomike, zgjidhja i duhet besuar qeverisë vendore (vendimi nr. 
29/2006 i GjK). 

 
Në ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 

qeverisjes vendore”, të ndryshuar, janë përcaktuar dhe kompetencat e njësive të 
qeverisjes vendore. Këto të fundit kanë kompetenca të plota administrative, shërbimi, 
investimi dhe rregullatore për kryerjen e funksioneve të veta të cilat i ushtrojnë duke 
respektuar politikat kombëtare dhe rajonale. “Kompetenca të veta" janë autoritetet 
ekskluzive që u janë dhënë me ligj njësive të qeverisjes vendore për realizimin e 
funksioneve të veta në fushat e: infrastrukturës dhe të shërbimeve publike; zhvillimit 
ekonomik vendor; shërbimeve me karakter social, kulturor e sportiv; rendit dhe 
mbrojtjes civile (neni 2/6 dhe neni 10). "Kompetenca administrative" janë 
kompetenca për menaxhimin e strukturave dhe personelit (ngritjen, përmirësimin, 
shkrirjen e strukturave, si dhe emërimin, shkarkimin, transferimin, kualifikimin, 
përcaktimin e pagave dhe shpërblimeve të personelit) në përputhje me legjislacionin 
në fuqi (neni 2/7). "Kompetencë investimi" është kompetenca për planifikimin, 
shpërndarjen dhe realizimin e investimeve (neni 2/9). "Kompetencë rregullatore" 
është kompetenca për krijimin dhe vendosjen e rregullave (dhënie licencash, caktime 
oraresh, vendosje gjobash ose në përgjithësi dhënie të drejtash ose krijim detyrimesh), 
duke respektuar standardet dhe legjislacionin në fuqi (neni 2/10). "Kompetencë 
shërbimi" është kompetenca për planifikimin, shpërndarjen dhe realizimin e 
mirëmbajtjes së objekteve dhe shërbimeve ndihmëse (neni 2/11). 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar se ekzistenca e kompetencave 

kushtetuese për pushtetin vendor e ngre këtë të fundit në shkallën e njësisë 
vetëqeverisëse, duke mos e kuptuar atë si njësi thjesht vetadministruese; rregullimet 
kushtetuese nënkuptojnë edhe respektimin e dy kritereve të rëndësishme, 
ekskluzivitetin e kompetencës, - sipas të cilit, në çështjet lokale nuk mund të përzihet 
shteti dhe komplementaritetin, - kur njësitë vendore janë në pamundësi të zgjidhin 

290 Shih Xhezair Zaganjori, Aurela Anastasi & Eralda Methasani, Shteti i së Drejtës në Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë, Sht.bot. Adelprint, 2011, f.261. 
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çështjet e tyre, pushteti qendror angazhohet qoftë nëpërmjet ndihmës materiale-
financiare, qoftë nëpërmjet delegimit të kompetencave të administratës shtetërore.291  

 
Kompetencat, me të cilat ligji pajis organet e qeverisjes vendore, duhet të jenë 

të tilla që një pjesë e mirë e çështjeve publike të rregullohen sipas parimit të 
subsidiaritetit. E drejta ligjore për të rregulluar dhe menaxhuar çështje të caktuara 
publike duhet të ushtrohet nga organe që qëndrojnë sa më afër qytetarëve dhe të 
shoqërohet edhe me mjete efektive për konkretizimin e tyre. Në realitet, shumë 
çështje kanë implikime si vendore, ashtu edhe kombëtare dhe përgjegjësia për to 
ndryshon në hapësirë dhe në kohë dhe, për më tepër, kjo përgjegjësi mund të ndahet 
edhe ndërmjet niveleve të ndryshme të qeverisjes. Gjithsesi, kufizimi i veprimtarisë së 
autoriteteve vendore vetëm në çështje që nuk kanë implikime të gjera, mbart rrezikun 
për t’i shndërruar ato në autoritete me një rol të parëndësishëm. Nga ana tjetër, është e 
nevojshme që pushtetit qendror t’i rezervohen disa funksione të rëndësishme me 
rëndësi kombëtare e strategjike. Përcaktimi i interesit të komunitetit lidhet edhe me 
nevojën e ekzistencës së kufijve për vetë pushtetin vendor, i cili nuk duhet të tejkalojë 
kompetencat e tij duke vendosur për çështje që i përkasin një vendimmarrje të pastër 
politike ose për çështje që kanë pasoja ekonomike për të gjithë vendin dhe jo vetëm 
për komunitetin vendor përkatës.292  
 

Më poshtë, do të trajtojmë jurisprudencën kushtetuese lidhur me tre aspektet 
esenciale të autonomisë vendore, përkatësisht të karakterit: a) normativ; b) organizativ 
dhe c) financiar. Nëpërmjet këtij trajtimi synojmë të identifikojmë kufizimet 
kushtetuese që i imponohen ligjvënësit, të cilat rrjedhin nga autonomia vendore. 
Krahas evidentimit të standardeve kushtetuese, do të vlerësojmë në mënyrë kritike 
edhe probleme të cilat nuk kanë marrë një përgjigjje të qartë në jurisprudencën 
kushtetuese dhe kërkojnë një trajtim më të thelluar. 
 

a) Autonomia Normative 
 
 Një nga vendimet e para të GJK, pak pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës në 
nëntor 1998, lidhur me cenimin e parimeve të autonomisë vendore, është ai në lidhje 
me kërkesën e paraqitur nga Bashkia e Tiranës dhe Këshilli i Rrethit të Tiranës për 
kontrollin kushtetues të ligjit nr.8405, datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën”.293 
Kërkuesit në këtë gjykim kanë pretenduar, ndër të tjera, se është cenuar parimi i 
decentralizimit dhe i autonomisë vendore, të parashikuar nga neni 13 i Kushtetutës me 
argumentin se janë zvogëluar në minimum kompetencat e pushtetit lokal dhe është 
nxjerrë jashtë funksionit organi i Këshillit të Rregullimit të Territorit. GJK i ka 
vlerësuar si pjesërisht të bazuara pretendimet e kërkuesve. Sipas saj, dispozitat e ligjit 
për urbanistikën, të cilat janë objekt i kërkesës, në tërësinë e tyre nuk cënojnë parimet 
themelore kushtetuese, që kanë të bëjnë me decentralizimin dhe autonominë vendore si 
dhe me të drejtat themelore të pronës. Në këtë vendim, GJK ka theksuar argumentet që 
mbështesin idenë se kontrolli dhe mbikqyrja e veprimtarisë së organeve vendore nga 
organet qendrore nuk përjashtohet në funksion të balancës midis pushteteve dhe 
respektimit të parimeve kushtetuese. Kjo qasje/këndvështrim del më së miri në pah në 
paragrafët që vijojnë: “Nenet 7 dhe 9 të ligjit “Për Urbanistikën” që në dallim nga ligji i 
vjetër kanë përcaktuar Këshillin e Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë, si 

291 Shih vendimin nr.29/2006 të GJK. 
292 Po aty. 
293 Shih vendimin nr.2/1999 të GJK. 
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organin më të lartë shtetëror për miratimin e studimeve urbanistike, nuk bien ndesh me 
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kalimi i kompetencave në këtë fushë nga 
Këshilli i Ministrave në KRRT të Republikës së Shqipërisë përbën një evoluim në 
konceptin e ndarjes së drejtë të kompetencave midis organeve të specializuara dhe nuk 
prek kompetencat e organeve të pushtetit lokal. Ekzistenca e KRRT të Republikës së 
Shqipërisë si organ qendror, jo vetëm që nuk cenon parimet kushtetuese, por ajo 
paraqitet si një domosdoshmëri në kushtet në të cilat ndodhemi për përcaktimin e një 
politike të drejtë kombëtare në fushën urbane, duke mbajtur parasysh mbrojtjen e 
interesave kombëtare dhe të atyre lokale.[...] Decentralizimi i pushtetit si një parim 
kushtetues nuk presupozon kompetenca absolute të organeve të qeverisjes vendore 
brenda juridiksionit të tyre dhe shkëputje të çdo lloj vartësie me pushtetin qendror. 
Përkundrazi, ky parim vërtet njeh dhe garanton të drejtën e vetëqeverisjes lokale për 
organet e pushtetit lokal, por nuk mohon kontrollin hierarkik administrativ mbi 
veprimtarinë e organeve territoriale për të siguruar respektimin e ligjeve dhe të parimeve 
kushtetuese.” 
 

Ligji nr.8405, datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën”, i është nënshtruar kontrollit 
kushtetues edhe në vitin 2006.294 Në këtë vendim, në ndryshim nga vendimi i 
mësipërm, interpretimi dhe argumentet e Gjykatës sqarojnë dhe vënë theksin mbi 
parimet dhe garancitë kushtetuese të vetëqeverisjes vendore. Në këtë rast të fundit, 
GJK u vu në lëvizje nga Bashkia e Tiranës, me kërkesën me objekt: “1. Zgjidhja e 
mosmarrëveshjes së kompetencave ndërmjet qeverisjes vendore (Bashkia Tiranë) dhe 
pushtetit qendror (Këshilli i Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë, 
Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe Policia e 
Ndërtimit); 2. Me qëllim zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencave, shqyrtimin e 
pajtueshmërisë me Kushtetutën dhe me Kartën Europiane të Autonomisë Vendore si 
dhe shfuqizimin e a) neneve 9, paragrafi i parafundit, 10, 19, 21, 54 (fjalia “apo 
Policia e Ndërtimit”), 75/2 të ligjit nr.8405, datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën”, b) 
neneve 2, (fjalia “Policia e Ndërtimit varet nga Ministria që mbulon veprimtarinë në 
fushën e urbanistikës e të ndërtimit”), 3/3 (fjalia “të marrë vendim për prishjen e 
ndërtimit të kundërligjshëm”) dhe nenin 6, të ligjit nr.8408, datë 25.09.1998 “Për 
Policinë e Ndërtimit”; 3. Interpretimin përfundimtar të nenit 13 të Kushtetutës së 
Republikës së Shqipërisë”. Në përfundim të gjykimit, GJK vendosi: “a) Shqyrtimi dhe 
miratimi i lejeve të ndërtimit, si çështje të planifikimit dhe menaxhimit urban që 
përfshihen në konceptin ligjor “funksionet e veta”, janë kompetencë e plotë dhe 
ekskluzive e organeve të qeverisjes vendore; b) E drejta e shfuqizimit të akteve të 
paligjshme të KRRT-ve që funksionojnë pranë organeve të qeverisjes vendore është 
kompetencë e organeve të pushtetit gjyqësor; c) KRRT është organ i specializuar për 
urbanistikën që ushtron funksionin dhe kompetencat e tij vendimmarrëse në fushën e 
planifikimit dhe të menaxhimit urban, nën autoritetin e pushtetit vendor; ç) Të drejtën 
për të vendosur për prishjen e volumit të punimeve të ndërtuara jashtë projektit të 
miratuar e ka Këshilli i Rregullimit të Territorit pranë organeve të qeverisjes vendore; 
d) Kontrolli i zbatimit të standardeve teknike mbi territorin është në kompetencë të 
Policisë Ndërtimore që vepron si organ i pavarur nga pushteti qendror, por nën 
autoritetin e organeve të qeverisjes vendore.” Nga qeveria u pretendua se çështja është 
gjë e gjykuar dhe se pretendimet e Bashkisë Tiranë nuk duhej të merreshin në 
shqyrtim. GJK e rrëzoi këtë pretendim, duke argumentuar në thelb se vendimi i 
mëparshëm nuk përbën asnjë pengesë të aspektit kushtetues, për sa kohë që kërkuesit 

294 Shih vendimin nr.29/2006 të GJK. 
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kanë shtuar ndjeshëm si numrin e dispozitave ligjore që kundërshtohen, ashtu edhe 
argumentet për papajtueshmërinë e tyre me Kushtetutën dhe veçanërisht me 
marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara. Në këtë rast, GJK ka marrë në konsideratë 
se, pas vendimit nr.2, datë 25.01.1999 të Gjykatës Kushtetuese, është miratuar ligji 
nr.8548, datë 11.11.1999 “Për ratifikimin e Kartës Europiane të Autonomisë 
Vendore”, ligji nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 
qeverisjes vendore”, si dhe ligji nr.8927, datë 25.07.2002 “Për Prefektin”. Për më 
tepër, sipas GJK, ajo ka mbajtur në vëmendje të veçantë edhe arsyet e shkaqet e 
përligjura dhe objektive, të cilat diktojnë domosdoshmërinë e evoluimit të 
jurisprudencës kushtetuese dhe përshtatjen e saj me standardet demokratike 
bashkëkohore. 

 
Pakica në vendimin e mësipërm,295 ka vlerësuar se, në kuadër të zbatimit të 

Kartës Europiane për Autonominë Vendore ekzistojnë një sërë problemesh me 
karakter administrativ, organizativ e ligjor të cilat patjetër kërkojnë zgjidhje. Në këtë 
kuadër është normale që organet e pushtetit vendor të pretendojnë për më shumë 
kompetenca dhe autonomi në menaxhimin e kontrollin e territorit. Por, sipas 
gjyqtarëve në pakicë, konflikti i kompetencave duhet të konceptohet si divergjencë e 
caktuar mendimi apo veprimi të të dy organeve që pretendojnë ose jo të njëjtën 
kompetencë. Në rastin konkret, nuk ndodhemi para një kushti të tillë. Organet 
përkatëse qendrore (KKRTSH, Ministria e Transporteve, Ndërtimit, etj., Policia 
Ndërtimore) veprojnë mbi bazën e kompetencave të përcaktuara me ligje dhe, për 
pasojë, pala tjetër (organet e pushtetit lokal) nuk kanë se si të pretendojnë se këto 
kompetenca “që u takojnë atyre” i kanë “uzurpuar” në mënyrë të njëanshme organet e 
pushtetit qendror. Referimi tek Karta Europiane e Autonomisë Vendore për të 
përligjur këtë ndryshim, nuk është i saktë. Kërkesat themelore të kësaj Karte 
padyshim që janë pasur parasysh në hartimin e Kushtetutës, pasi nënshkrimi i saj nga 
pala shqiptare është bërë që në maj të vitit 1998. Nuk është rastësi që neni 13 i 
Kushtetutës sanksionon qartë dy nga parimet bazë të Kartës, atë të decentralizimit të 
pushtetit dhe të autonomisë vendore. Mbi këtë bazë është hartuar edhe legjislacioni 
vijues, i cili në rastin konkret dhe posaçërisht për dispozitat në fjalë, në vendimin 
2/1999 të Gjykatës Kushtetuese, jo vetëm që është konsideruar si në përputhje me 
Kushtetutën, por edhe është vlerësuar si një zhvillim mjaft pozitiv në këtë fushë. 

 
Standardet e evidentuara në vendimin e mësipërm u rikonfirmuan nga GJK në 

2009 gjatë kontrollit kushtetues të ligjit nr. 9895, datë 10.4.2008 “Për disa ndryshime 
dhe shtesa në ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”.296 Në këtë vendim GJK, ndër të tjera, shprehet se 
“...planifikimi urban dhe menaxhimi i tokës janë kompetenca të plota dhe ekskluzive të 
autoriteteve vendore dhe përfshihen në konceptin ligjor “funksionet e veta”, sipas të 
cilit, nëpërmjet lirisë dhe autoritetit për të marrë vendime, ato janë përgjegjëse për 
realizimin e tyre. Planifikimi urban përshkruhet si një proces teknik dhe politik që ka 

295 Pakica në vendimin nr.29/2006 të GJK, gjyqtarët: Xh. Zaganjori, K. Peçi, A. Karamuço. 
296 Shih vendimin nr.3/2009 të GJK: GJK është vënë në lëvizje nga një grup prej 31 deputetësh, me 
objekt “1. Shpallja si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Kartën 
Europiane të Autonomisë Vendore të neneve 3, pika 8; 4; 5, pika 2; 6; 7; 8; 10; 13; 14, pika 3; 16; 17; 
20, pika 2; 23; 24; 26 dhe 28, pika 2, të ligjit nr. 9895, datë 09.06.2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa 
në ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. 
2. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr. 9895, datë 09.06.2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 
9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”.” 
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të bëjë me mirëqenien e njerëzve, kontrollin dhe përdorimin e tokës, kompozimin e 
mjedisit urban, si dhe me mbrojtjen dhe pasurimin e mjedisit natyror. Administrimi i 
tokës përfshin një gamë të gjerë sistemesh dhe procesesh, një pjesë e të cilave është e 
lidhur ngushtë me zotërimin e tokës, ndërsa menaxhimi përfshin funksione që lidhen 
me rregullimin, zhvillimin dhe përdorimin e tokës, mbledhjen e të ardhurave prej 
këtyre funksioneve dhe zgjidhjen e konflikteve që shkaktohen nga marrëdhëniet e 
pronësisë dhe të përdorimit të tokës. Mbi bazën e këtyre koncepteve kushtetuese, të 
analizuara nga jurisprudenca kushtetuese, Gjykata konkludon se janë posaçërisht 
organet e qeverisjes vendore administruese të territorit që ndodhet nën juridiksionin e 
tyre. ... Njësitë vendore vetëqeverisëse nuk mund të mënjanohen në ushtrimin e 
kompetencave nga organet e pushtetit qendror, pasi ato kanë fushën e tyre të 
veprimtarisë, të parashikuar nga Kushtetuta. ...” 

 
Edhe në vendimin e mësipërm, GJK thekson se është e lejueshme që çështjet 

me rëndësi kombëtare e strategjike për interesat e vendit të ushtrohen nën autoritetin e 
pushtetit qendror, i cili është përgjegjës për politikën e zhvillimit ekonomik e politik 
të vendit, duke u dhënë mundësinë bashkësive vendore “të gëzojnë brenda mundësive 
lirinë që ushtrimin e tyre t’ia përshtatin kushteve vendore.” Megjithatë, sipas saj, do 
të konsiderohej si cenim i të drejtës për vetëqeverisje të pushtetit vendor, nëse 
ligjvënësi, duke u hequr kompetenca organeve vendore, do ta dobësonte aq shumë 
rolin e këtyre saqë ekzistenca ose vetëqeverisja e tyre do të bëheshin të pandjeshme. 
Kompetencat, me të cilat ligji pajis organet e qeverisjes vendore, duhet të jenë të tilla 
që një pjesë e mirë e çështjeve publike të rregullohen sipas parimit të subsidiaritetit, 
që qëndron në thelb të konceptit të decentralizimit dhe ka një ndikim të madh, 
veçanërisht përsa i përket efektshmërisë së zgjidhjes së problemeve. Për shkak të 
karakterit që ka në ndarjen dhe balancimin e pushtetit, vetëqeverisja vendore përbën 
një ndër bazat për funksionimin e shtetit të së drejtës.  

 
Gjyqtarët në pakicë,297 në vendimin e mësipërm, kanë pranuar se me 

ndryshimet ligjore të kundërshtuara, janë marrë disa nga funksionet e mësipërme të 
qeverisjes vendore, por sipas tyre, në rastin në shqyrtim një gjë e tillë nuk vjen në 
kundërshtim me Kartën Europiane të Autonomisë Vendore, të ratifikuar me ligjin 
nr.8548, datë 11.11.1999, e cila lejon dhënien e një përgjegjësie një autoriteti tjetër 
me kusht, që të mbahen parasysh disa kritere si rëndësia, natyra e detyrës, si dhe 
kërkesat e aftësisë e të ekonomisë. Në rastin në shqyrtim, sipas pakicës, janë plotësuar 
kërkesat e mësipërme të Kartës për marrjen e një kompetence/funksioni të qeverisjes 
vendore dhe ligjvënësi ka diskrecion të bëjë vlerësime të kësaj natyre dhe në rastin 
konkret, ky vlerësim është i balancuar. Ndërtimet pa leje janë një fenomen i 
jashtëzakonshëm, që nga pikëpamja territoriale prekin pjesë të kufizuara të njësive të 
qeverisjes vendore. Marrja e kufizuar e kompetencave, duke ia ngarkuar ALUIZNI-t 
përmbushjen e procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje, është e përkohshme.  
 

b) Autonomia organizative/admnistrative 
 
 Përsa i përket autonomisë organizative/administrative jurisprudenca kushtetuese 
ka qenë më koherente dhe e qëndrueshme, pavarësisht se vërehet nje evoluim edhe në 
këtë aspekt. Në thelb kjo jurisprudencë ka vlerësuar si jo kushtetuese ndërhyrjen e 
pushtetit qendor në ngritjen dhe formimin e organeve dhe institucioneve të qeverisjes 

297 Shih pakicën në vendimin nr.3/2009, të GJK, gjyqtarët: V.Kristo, Xh.Zaganjori, P.Plloçi, V.Tusha. 
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vendore, ndërhyrje të cilat kanë qenë dhe një reminishencë e praktikave të mëparshme të 
bazuara në konceptin e centralizmit të pushtetit ekzekutiv. 
 
 Gjatë kontrollit kushtetues të ligjit nr.8405, datë 17.09.1998 “Për 
Urbanistikën”, GJK, me vendimin nr. 2/1999, shfuqizoi si antikushtetues dy dispozita. 
Sipas nenit 14, paragrafi i fundit: “… ngritja dhe funksionimi i KRRT bëhet përkatësisht 
me propozim të Këshillit të Rrethit, të Këshillit Bashkiak të Tiranës a të qyteteve të 
kategorisë së parë dhe miratohet nga ministria që mbulon veprimtarinë në fushën 
përkatëse…”. Sipas GJK, miratimi i ngritjes dhe funksionimit të KRRT nga ministri që 
mbulon veprimtarinë për këtë fushë, është një devijim nga parimi kushtetues i 
decentralizimit të pushtetit. Këshilli i Rregullimit të Territorit është organ administrativ 
që ngrihet dhe funksionon pranë organeve të pushtetit lokal për rregullimin e 
veprimtarisë në fushën e urbanistikës. Organet e pushtetit lokal, në zbatim të parimit të 
autonomisë vendore, duhet të miratojnë vetë ngritjen dhe funksionimin e KRRT, pasi 
respektimi i detyrave publike, një aspekt të rëndësishëm të të cilave përbën dhe 
veprimtaria në fushën e ndërtimit, u përket, në radhë të parë, instancave apo organeve që 
janë më afër qytetarëve. Kështu që organet e pushtetit lokal nuk duhet të mbeten në 
kuadrin e propozuesit për këtë organ të specializuar, por janë ato organe që duhet ta kenë 
këtë kompetencë. Me të njëjtin argument GJK shfuqizoi edhe paragrafin e parë dhe të 
tretë të nenit 23 të ligjit ku parashikohej se emërimi dhe shkarkimi i përgjegjësit të 
seksionit të urbanistikës në Këshillin e Rrethit dhe në Bashkitë e qyteteve të kategorisë 
së parë, është kompetencë e ministrit përkatës, sipas propozimit të Këshillit të Rrethit e 
të Këshillit të Bashkisë, ndërsa Drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës për qytetin e Tiranës 
emërohet dhe shkarkohet drejtepërsëdrejti nga ministri. Sipas GJK, organet e pushtetit 
lokal, në bazë të ligjit nr.7572, datë 10.06.1992 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 
Pushtetit Lokal”, emërojnë dhe shkarkojnë personelin e administratës së këtyre 
organeve dhe si të tilla, janë ato që duhet të vendosin për mënyrën e emërimit apo të 
shkarkimit të përgjegjësit të Seksionit të Urbanistikës, apo të Drejtorit të Urbanistikës 
për Tiranën.  
 

Në vendimin nr.53/1999, argumentet e GJK, të shprehura në mënyrë të 
pamjaftueshme, ndjekin një linjë të ndryshme nga ato të dhëna në vendimin e 
mësipërm. Në këtë rast, GJK ka marrë në shqyrtim çështjen nëse neni 39 i ligjit 
nr.7572, datë 10.06.1992 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit lokal”, në të 
cilin parashikohej se sekretari i Këshillit të Bashkisë ose të Komunës emërohet dhe 
shkarkohet nga Këshilli i Ministrave, vjen në kundërshtim me parimet kushtetuese të 
decentralizimit të pushtetit e të autonomisë vendore.298 Sipas GJK, kompetencat 
ligjore të sekretarit të këshillit kanë të bëjnë me marrjen e masave për mbledhjen e 
këshillit, komunikimin e akteve të nxjerra, njoftimin e opinionit publik për rregullat 
me interes të përgjithshëm, me kujdesin për veprimtarinë e sekretarisë etj. Duke qenë 
se natyra e këtyre kompetencave është tekniko-administrative, ato nuk pengojnë 
organet e pushtetit vendor të ushtrojnë veprimtarinë e tyre sipas parimeve të 
Kushtetutës. Respektimi i parimeve kushtetuese të autonomisë vendore e të 
decentralizimit, përcaktohet në radhë të parë nga kompetencat dhe veprimtaria e 
organeve. Meqenëse kompetencat e sekretarit të Këshillit të Bashkisë të parashikuara 

298 Në ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i cili 
shfuqizoi ligjin e mëparshëm, në nenin 37 përcaktohet: “Sekretari i këshillit emërohet dhe shkarkohet 
nga këshilli komunal ose bashkiak, mbi bazën e propozimit të kryetarit të këshillit, me shumicën e 
votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve. Shkarkimi i sekretarit mund të propozohet edhe nga 1/3 e 
anëtarëve të këshillit.” 
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në ligjin nr.7572, datë 10.06.1992 nuk janë antikushtetuese, sipas GJK, edhe 
pretendimi për antikushtetutshmërinë e nenit 39 të ligjit, është i pabazuar.299 Dy 
gjyqtarë në pakicë janë shprehur kundër këtij qëndrimi. 

 
Sipas njërit gjyqtar në pakicë,300 emërimi i sekretarit të Këshillit dhe 

shkarkimi nga Këshilli i Ministrave përbën një cenim të parimit të autonomisë 
vendore që parashikon neni 13 i Kushtetutës. Karakteristikat e decentralizimit dhe të 
autonomisë vendore nënkuptojnë ndër të tjera se ka një hapësirë lirie në lidhje me 
pushtetin qendror që nuk është absolute sepse duhet të veprojë në bazë të kuadrit 
kushtetues dhe ligjor të shtetit, por në fusha të caktuara të kompetencës së tyre mund 
të veprojnë sipas vullnetit të tyre pa patur të drejtë pushteti qendror të ndërhyjë; për të 
realizuar aktivitetin administrativ bashkia e komuna, si njësitë e tjera vendore, 
disponojnë aparatet administrative që janë nën vartësinë e tyre dhe që nuk varen nga 
qendra; sipas nenit 34 të ligjit nr.7572, datë 10.06.1992 “Për organizimin dhe 
funksionimin e pushtetit lokal”, në kompetencat e kryetarit të bashkisë e të komunës 
përfshihet sipas pikës 18 emërimi dhe shkarkimi i personelit të administratës; edhe 
sekretari i Këshillit të Komunës ose Bashkisë bën pjesë në personelin e administratës.  

 
Ndërsa gjyqtari tjetër në pakicë,301 ka argumentuar se neni 39 i ligjit nr.7572, 

datë 10.06.1992 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit lokal”, që përcakton se 
sekretari i Këshillit të Komunës ose Bashkisë emërohet dhe shkarkohet nga Këshilli i 
Ministrave, nuk duhet të interpretohet se ka të bëjë vetëm me emërtesën; ai 
parashikon njëkohësisht edhe kompetencën që i është dhënë organit qendror në raport 
me organin e pushtetit vendor; duke qenë edhe kompetencë dhe duke mënjanuar fare 
pëlqimin e organeve të pushtetit lokal për emërimin e punonjësit të aparatit të tyre 
administrativ, cenohet parimi i decentralizimit të pushtetit i parashikuar në nenin 13 të 
Kushtetutës. 

 
Me vendimin nr.29/2006, GJK, i kthehet linjës së mbajtur me vendimin 

nr.2/1999. Me këtë vendim, ajo shfuqizoi si antikushtetues frazën “Policia e Ndërtimit 
varet nga Ministria që mbulon veprimtarinë në fushën e urbanistikës e të ndërtimit”, 
te neni 2, si dhe nenin 6 të ligjit nr.8408, datë 25.09.1998 “Për Policinë e Ndërtimit”. 
GJK ka theksuar se, “sipas Kartës Europiane të Autonomisë Vendore, autoritetet 
vendore duhet të kenë diapazon të gjerë përgjegjësish, të cilat janë të mundshme për 
t’u realizuar në nivelin vendor. Në kuptimin kushtetues dhe ligjor, parimi i 
decentralizmit të pushtetit duhet të përmbajë, në thelbin e vet, përcaktimin e misionit 
parësor, që i ngarkohet pushtetit vendor në administrimin e territorit nën juridiksionin 
e vet, ku përfshihen edhe çështjet e planifikimit, menaxhimit urban dhe të kontrollit të 
territorit. Duke i dhënë Policisë Ndërtimore kompetenca për të ndërhyrë pa vendim 
gjyqësor në veprimtarinë e autoriteteve vendore në fushën e veprave të ndërtimit dhe 
të planifikimit urban, dispozitat ligjore të sipërpërmendura tejkalojnë standardet 
kushtetuese dhe normat ndërkombëtare. Mbështetur në të dhënat e kësaj analize, 
Gjykata Kushtetuese konkludon se ligjvënësi, nëpërmjet rregullimeve ligjore, duhet të 
orientojë Policinë Ndërtimore drejt një organi shtetëror të pavarur nga pushteti 
qendror, që do të duhet të ketë, si detyrë kryesore, kontrollin e zbatimit të standardeve 
teknike mbi territorin, nën autoritetin e qeverisjes vendore.”302  

299 Shih vendimin nr.53/1999 të GJK. 
300 Po aty, pakica e gjyqtarit H.Dakli. 
301 Po aty, pakica e gjyqtarit K.Puto. 
302 Shih vendimin nr.29/2006 të GJK. 
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c) Autonomia financiare, të drejtat e pronës dhe veprimtaria 
ekonomike 
 

Gjatë kontrollit kushtetues të nenit 49, të ligjit nr.8578, datë 10.02.2000 “Për 
Teatrin” GJK, e vënë në lëvizje nga Bashkia e Tiranës, shqyrtoi çështjen, nëse kalimi 
me ligj i një prone publike, që është lënë në administrimin dhe varësinë e Bashkisë së 
Tiranës, siç ishte Teatri i Kukullave i Tiranës, në varësi të Ministrisë së Kulturës, 
Rinisë dhe Sporteve, cenonte parimet kushtetuese të decentralizimit të pushtetit e të 
autonomisë vendore.303 Në bazë të nenit 49 të ligjit “Për Teatrin”, godina dhe 
infrastruktura e Teatrit të Kukullave shndërrohet në Qendrën Kombëtare për Fëmijë, 
në varësi të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Sipas GJK, ky veprim i kryer 
me akt të organit kompetent shtetëror, që kalon një objekt nga administrimi i pushtetit 
vendor në administrim të një organi qendror, nuk vjen në kundërshtim me 
Kushtetutën e Shqipërisë, sepse nuk ka cenuar autonominë vendore, në kuptim të 
nenit 13 të Kushtetutës dhe të Kartës së Autonomisë Vendore; sipas nenit 3 të Kartës 
së Autonomisë Vendore, në të cilën përkufizohet koncepti i autonomisë vendore, 
bashkësitë vendore ushtrojnë të drejtat për të rregulluar dhe për të drejtuar brenda 
ligjit, nën përgjegjësinë e tyre dhe në të mirë të popullsisë së tyre një pjesë të mirë të 
çështjeve publike; në rastin konkret, kalimi i të drejtës së administrimit nga pushteti 
vendor në atë qendror është bërë me ligj dhe në të mirë të përgjithshme, pra në favor 
të interesave më të gjera se sa deri tani dhe se ky kalim diktohet edhe për shkak të 
ndryshimit të funksionit të këtij institucioni; edhe në vështrim të nenit 4 pikat 1 e 4 të 
Kartës së Autonomisë Vendore, kompetencat e bashkësive vendore caktohen nga 
Kushtetuta dhe ligji e mund të kufizohen vetëm brenda ligjit, ashtu sikurse është 
vepruar edhe në rastin konkret. 

 
Në një çështje tjetër,304 me objekt kontrollin kushtetues të Vendimit të 

Këshillit të Ministrave nr. 660, datë 12.09.2007 “Për transferimin e aksioneve të 
shoqërive të ujësjellësve dhe kanalizimeve njësive të qeverisjes vendore”, GJK 
vlerësoi cenimin ose jo nga Këshilli i Ministrave të parimit të lirisë së veprimtarisë 
ekonomike të organit vendor, në funksion edhe të parimit të autonomisë vendore dhe 
të rezervës ligjore, të parashikuara nga nenet 11, 113, shkronja “b” dhe 118 të 
Kushtetutës. GJK konkludoi se vendimi i mësipërm i KM nuk cenonte lirinë 
ekonomike të organit vendor. Sipas GJK, vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 660, 
datë 12.9.2007 “Për transferimin e aksioneve të shoqërive të ujësjellësve dhe 
kanalizimeve njësive të qeverisjes vendore” ka dalë në mbështetje të ligjit nr. 8652, 
datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. Në këtë ligj 
parashikohet se komunat dhe bashkitë, në fushën e infrastrukturës dhe të shërbimeve 
publike, ushtrojnë si funksione të veta edhe furnizimin me ujë të pijshëm. Për këto 
funksione, pushteti qendror mund të vendosë standarde e norma specifike me qëllim 
ruajtjen e interesave kombëtarë. Këto standarde e norma nuk mund të cenojnë ose 
kufizojnë autonominë e komunave dhe bashkive në çështje me interes vendor. Ligji 
nr. 8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit 
në njësitë e qeverisjes vendore” rregullon procesin e transferimit të pronave të 
paluajtshme publike, si dhe titujt e pronësisë së shtetit mbi kapitalin e shoqërive 

303 Shih vendimin nr.45/2000 të GJK. 
304 Shih vendimin nr.19/2009 të GJK. 
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tregtare ose ndërmarrjeve shtetërore në njësitë e qeverisjes vendore. Në këtë ligj 
përcaktohen pronat që do t’u transferohen njësive të qeverisjes vendore, natyra e të 
drejtave të njësive të qeverisjes vendore mbi to dhe procesi, sipas të cilit do të bëhet 
transferimi i pronave (neni 1). Në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë, pushteti 
qendror mund të vendosë kushte dhe kufizime mbi këtë të drejtë, të cilat duhet të jenë 
vetëm për të siguruar maksimumin e përfitimeve publike ose mbrojtjen e një 
karakteristike të veçantë të pronës (neni 7) dhe organi përgjegjës për zbatimin e ligjit 
është Këshilli i Ministrave, i cili ngarkohet të nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e 
tij (neni 21). Bazuar në argumentet e mësipërme, GJK vlerësoi se, në lidhje me 
pretendimin e kërkuesit për ndërhyrjen e padrejtë në ushtrimin e lirë të veprimtarisë 
ekonomike, ajo nuk është bërë me vendimin e Këshillit të Ministrave, objekt 
shqyrtimi, por është pasojë e zbatimit të ligjeve të sipërcituara.  
 
 

4. Kontrolli i qeverisjes vendore dhe balanca ndërmjet pushteteve 
 

Neni 115 i Kushtetutës parashikon se “Organi i zgjedhur drejtpërdrejt i njësisë 
qeverisëse vendore mund të shpërndahet ose të shkarkohet nga Këshilli i Ministrave 
për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve”. 

 
Roli i Prefektit...(neni 114)... Sipas nenit 114 të Kushtetutës “Këshilli i 

Ministrave cakton prefektin si përfaqësues të tij në çdo qark. Kompetencat e prefektit 
caktohen me ligj”. 

 
Sipas nenit 8 të Kartës Europiane të Autonomisë Vendore, mbikëqyrja e 

autoriteteve vendore duhet të synojë vetëm garantimin e pajtueshmërisë me ligjin, 
duke përjashtuar çdo kontroll për dobishmërinë e veprimeve që përfshihen në sferën e 
përgjegjësive të autoriteteve vendore. Për këtë, respektimi i parimit të subsidiaritetit 
dhe të përpjesëtueshmërisë mbeten aspektet thelbësore të çdo mbikëqyrje 
administrative të autoriteteve të niveleve më të larta. Gjithashtu, neni 11 i Kartës 
Europiane të Autonomisë Vendore u garanton organeve të qeverisjes vendore, kur 
çmojnë se u janë cenuar ushtrimi i lirë i kompetencave të tyre dhe parimi i autonomisë 
vendore, të drejtën për t’iu drejtuar gjykatës që të vendosë nëse një veprim ose 
mosveprim, vendim ose akt tjetër administrativ është në përputhje me ligjin.305 

  
 Në vendimin nr.2/1999 të GJK, një nga çështjet e shtruara ishte nëse e drejta e 
prefektit për të pezulluar aktet e organeve të pushtetit vendor cenonte autonominë 
vendore. Sipas arsyetimit të GJK, në këtë vendim, e drejta për të pezulluar një akt të 
paligjshëm të organeve të qeverisjes vendore, nuk sjell as përplasje kompetencash midis 
organeve dhe njëkohësisht, as cenim të parimeve kushtetuese; decentralizimi i pushtetit 
si një parim kushtetues nuk presupozon kompetenca absolute të organeve të qeverisjes 
vendore brënda juridiksionit të tyre dhe shkëputje të çdo lloj vartësie me pushtetin 
qendror; përkundrazi, ky parim vërtet njeh dhe garanton të drejtën e vetëqeverisjes 
lokale për organet e pushtetit lokal, por nuk mohon kontrollin hierarkik administrativ 
mbi veprimtarinë e organeve territoriale për të siguruar respektimin e ligjeve dhe të 
parimeve kushtetuese. Neni 114 i Kushtetutës ka parashikuar që kompetencat e Prefektit 
caktohen me ligj dhe ky ligj i ka njohur të drejtën Prefektit që të mos shprehet vetë për 

305 Shih vendimin nr.29/2006 të GJK. 
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paligjshmërinë e akteve të KRRT-ve, por kjo të kufizohet deri në të drejtën për të 
pezulluar zbatimin e këtyre akteve; është një organ tjetër administrativ, më i lartë se 
KRRT, pra është KRRT e Republikës së Shqipërisë që vendos përfundimisht për 
ligjshmërinë e aktit të pezulluar. 
 

Në të njëjtën linjë ka ecur GJK edhe me vendimin lidhur me kontrollin 
kushtetues të kërkesës së Shoqatës së Kryetareve të Bashkive, me objekt “Shfuqizimi 
i pikave 2.2/4, 2.2/5 dhe 2.3/6 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.217, datë 
05.05.2000 “Për kontrollin financiar””.306 Ky vendim i Këshillit të Ministrave, si akt 
normativ, përcaktonte rregullat për kontrollin financiar në njësitë e qeverisjes 
vendore. Sipas GJK, asnjë nga pikat e kundërshtuara nuk vjen në kundërshtim me 
Kushtetutën e Shqipërisë dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore. Ato nuk 
kanë cenuar autonominë vendore në kuptim të nenit 13 të Kushtetutës dhe të Kartës së 
Autonomisë Vendore. Neni 8 i Konventës parashikon kontroll administrativ të 
bashkësive vendore. Sipas nenit 3 të Kartës së Autonomisë vendore, autonomia 
vendore konceptohet si e drejtë dhe aftësi efektive e bashkësive vendore për të 
rregulluar e për të drejtuar nën përgjegjësinë e tyre dhe në të mirë të popullsive të tyre 
një pjesë të mirë të çështjeve publike. Kusht themelor është që kjo veprimtari të 
ushtrohet sipas ligjit dhe brenda kufijve që parashikon ligji. Edhe në ligjin nr.8399, 
datë 09.09.1998 “Për buxhetin lokal” dhe në vendimin nr.217, datë 05.05.2000 “Për 
kontrollin financiar”, nuk parashikohet ndonjë normë që vlerëson oportunitetin e 
vendimeve të marra nga organet e pushtetit vendor, por përcaktohen organet e 
rregullat për kontrollin e zbatimit të ligjeve për buxhetin me qëllim, që të mbrojë vetë 
subjektet nga dëmtimet e humbjet financiare. Në rastin konkret, në nenin 12 të ligjit 
për “Buxhetin Lokal”, janë ngarkuar Ministria e Financave, Ministria e Pushtetit 
Lokal dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit që të kryejnë në organet e pushtetit lokal 
kontrollin për zbatimin e buxhetit si një nga llojet e kontrollit administrativ. Në nenin 
20, janë ngarkuar Këshilli i Ministrave, Ministria e Financave dhe Ministria e 
Pushtetit Lokal të nxjerrin akte nënligjore në zbatim të këtij ligji. “Nuk merret 
parasysh nga Gjykata Kushtetuese as kërkesa për shfuqizimin e pikës 2.3/6 të 
vendimit të qeverisë që parashikon të drejtat e organeve të kontrollit të marrin 
vendime për ndalimin e përkohshëm të veprimeve, që bien ndesh me ligjet e shtetit 
ose cenojnë interesat ekonomike të tij deri në shqyrtimin përfundimtar nga organet 
përkatëse që i kanë në përgjegjësi. Të drejtën për ta marrë këtë vendim e kanë 
drejtuesit e strukturës së kontrollit, sipas paragrafit të dytë të pikës 2.3/6 të vendimit të 
Këshillit të Ministrave. Kjo pikë e vendimit nuk shkel autonominë e pushtetit vendor, 
veçse shmang pasojat që vijnë nga zbatimi i veprimeve të kundërligjshme. Pra, 
organet e kontrollit, nuk marrin vendime përfundimtare, veçse ndërpresin për një 
periudhë kohe, ato veprime që vijnë në kundërshtim me ligjet dhe që dëmtojnë 
interesat shtetërore. Fusha e zbatimit të këtyre vendimeve të përkohshme, siç u 
përmend më lart, është e kufizuar dhe përfshin vetëm veprimtarinë administrative, 
duke ruajtur të paprekur veprimtarinë e organeve vendimmarrëse të pushtetit vendor.” 
Një nga gjyqtarët në pakicë, në vendimin e mësipërm,307 arsyeton se parimi i 
decentralizimit të pushtetit vendor dhe në tërësi kuptimi i vet Kartës Evropiane të 
Autonomisë Vendore nuk duhet kuptuar sikur janë kundër ekzistencës dhe ushtrimit 
të kontrollit administrativ mbi qeverisjen vendore, por që ky kontroll administrativ të 
jetë konform rregullave që parashikojnë aktet e mësipërme duhet që format dhe rastet 

306 Shih vendimin nr.47/2000 të GJK. 
307 Po aty, gjyqtari S.Sadushi. 
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e tij t’i ketë parashikuar Kushtetuta ose ligji. Sipas tij, vendimi i Këshillit të 
Ministrave, objekt shqyrtimi në këtë çështje ka parashikuar format dhe rastet e 
ushtrimit të kontrollit administrativ mbi bashkësitë vendore, në një kohë që as 
Kushtetuta dhe as ligji nuk kanë përcaktuar një gjë të tillë; pikërisht rregullat e 
vendosura në pikën 2.2.4 dhe 2.2.5, sipas të cilave organet e pushtetit qendror kanë të 
drejtë të ushtrojnë kontroll edhe të drejtpërdrejtë në njësitë e qeverisjes vendore, 
përbëjnë një tejkalim të normave të detyrueshme ndërkombëtare të sanksionuara në 
Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore dhe shkelje të parimit të decentralizimit. 
Në të njëjtën linjë është edhe mendimi i gjyqtarit tjetër në pakicë.308 
 

Në vendimin nr.29/2006, GJK ka shqyrtuar edhe çështjen e mbikëqyrjes dhe 
kontrollit të akteve të organeve vendore. Një nga dispozitat e kontrolluara në këtë 
vendim ka qenë dhe neni 10 i ligjit nr.8405, datë 17.09.1998 “Për Urbanistikën”, që i 
jepte të drejtën KRRTRSH të shfuqizonte vendimet e paligjshme të KRRT-ve të 
bashkive. Në legjislacionin shqiptar, krahas të drejtës ligjore të parashikuar në 
dispozitën e mësipërme, në ligjin nr.8927, datë 25.07.2002 “Për Prefektin”, gjendet e 
sanksionuar edhe e drejta e prefektit për të pezulluar aktet e paligjshme të organeve të 
qeverisjes vendore dhe për t’i dërguar ato në gjykatë me qëllim shfuqizimin e tyre. 
Pra, legjislacioni në fuqi parashikon dy institucione të pushteteve të ndryshme që kanë 
të drejtën e shfuqizimit të akteve të KRRT së bashkisë, nga njëra anë gjykatën dhe, 
nga ana tjetër KRRTRSH. Në një situatë të tillë ligjore, GJK shqyrtoi çështjen se cili 
duhet të jetë organi që, nga pikëpamja e respektimit të parimeve kushtetuese, duhet të 
shqyrtojë paligjshmërinë e vendimeve të organeve të qeverisjes vendore. Sipas GJK, 
tek e drejta e prefektit për të pezulluar aktet e organeve të qeverisjes vendore dhe për 
t’i dërguar ato për shqyrtim në gjykatë, gjen zbatim parimi i kontrollit administrativ të 
veprimeve të bashkësive vendore që synon të sigurojë respektimin e parimit të 
ligjshmërisë dhe të parimeve kushtetuese. Mbi këtë bazë, megjithëse kontrolli mbi 
ligjshmërinë e akteve të organeve të pushtetit vendor ushtrohet nëpërmjet pezullimit 
të tyre për paligjshmëri nga përfaqësuesi i pushtetit qendror, nuk është KRRTRSH 
organi shtetëror që i jep zgjidhje përfundimtare çështjes, por është pushteti gjyqësor. 
Sipas nenit 10 të këtij ligji, organeve të qeverisjes vendore nuk u garantohet 
mbikëqyrje ligjore në respektim të parimit të kontrollit dhe balancimit të pushteteve, 
për arsye se e drejta për shfuqizim të akteve juridike drejtpërsëdrejti nga një organ i 
pushtetit qendror do t’i vendoste ato nën kontrollin hierarkik të tyre.  

 

5. Konkluzione 
 

Në këtë pjesë trajtuam parimet dhe normat kushtetuese ku mbështetet ndarja 
vertikale e pushtetit dhe kufizimet që i imponon kjo ndarje pushtetit ligjvënës, bazuar 
dhe në jurisprudencën kushtetuese përkatëse. Kjo jurisprudencë ka shqyrtuar disa 
çështje lidhur me tre aspektet thelbësore të autonomisë vendore, përkatësisht të 
karakterit: a) normativ; b) organizativ dhe c) financiar.  

 
Çështja kryesore e ndarjes vertikale të pushtetit lidhet me marrëdhëniet midis 

pushtetit normativ qendror dhe pushtetit normativ vendor. Sipas një qasjeje 
jurisprudenciale kushtetuese, sistemi normativ, si element thelbësor i karakterit unitar 
të shtetit, nuk është i decentralizuar, por hierarkik sipas strukturës së parashikuar në 

308 Po aty, pakica e gjyqtarit K.Peçi. 
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nenin 116 të Kushtetutës. Normat juridike vendore nuk mund të kenë natyrë primare, 
për arsye se qeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë konturohet në sistemin e 
një shteti unitar.  

 
Jurisprudenca reflekton edhe një koncept tjetër disi jo në harmoni me 

qëndrimin e mësipërm. Sipas kësaj qasjeje të fundit, ekzistenca e kompetencave 
kushtetuese për pushtetin vendor e ngre këtë të fundit në shkallën e njësisë 
vetëqeverisëse, duke mos e kuptuar atë si njësi thjesht vetadministruese; rregullimet 
kushtetuese nënkuptojnë edhe respektimin e dy kritereve të rëndësishme, 
ekskluzivitetin e kompetencës, - sipas të cilit, në çështjet vendore nuk mund të 
përzihet shteti dhe komplementaritetin, - kur njësitë vendore janë në pamundësi të 
zgjidhin çështjet e tyre, pushteti qendror angazhohet, qoftë nëpërmjet ndihmës 
materiale-financiare, qoftë nëpërmjet delegimit të kompetencave të administratës 
shtetërore. 

 
Disa studiues të së drejtës kushtetuese mendojnë se modeli ynë kushtetues 

ndërfutet në shtetet unitare të decentralizuara, që disponojnë një autonomi normative 
të kufizuar nga parimi i unitetit të pushtetit dhe realizojnë një ndarje më pak të 
theksuar të pushtetit normativ, midis shtetit në nivel qendror dhe kolektiviteteve 
vendore. Ka dhe studiues të tjerë, që e klasifikojnë qeverisjen vendore si një pjesë të 
qenësishme të pushtetit ekzekutiv që ushtron disa të drejta dhe detyrime të caktuara në 
zbatim të ligjeve të miratuara nga Kuvendi i RSH. Sipas këtij këndvështrimi, edhe pse 
Kushtetuta parashikon se decentralizimi është parimi mbi të cilin mbështetet qeverisja 
vendore në vend, gjithsesi shteti shqiptar është unitar; politikat, si të brendshme, ashtu 
edhe të jashtme, janë të krijuara nga një tërësi organesh dhe jo nga disa paralele. Kjo 
do të thotë që decentralizimi duhet kuptuar si një organizim i brendshëm i pushtetit 
ekzekutiv i ndarë me qëllim që disa detyra t’i kalohen disa organeve që janë vendosur 
politikisht e gjeografikisht më afër qytetarëve.  

 
Në një nga vendimet e para, pak pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës në nëntor 

1998, GJK ka theksuar argumentet që mbështesin idenë se kontrolli dhe mbikqyrja e 
veprimtarisë së organeve vendore nga organet qendrore nuk përjashtohet në funksion të 
balancës midis pushteteve dhe respektimit të parimeve kushtetuese. Në vendimin 
29/2006, në ndryshim nga rasti i mësipërm, interpretimi dhe argumentet e Gjykatës 
sqarojnë dhe vënë theksin mbi parimet dhe garancitë kushtetuese të vetëqeverisjes 
vendore. Për më tepër, sipas GJK, ajo ka mbajtur në vëmendje të veçantë edhe arsyet 
e shkaqet e përligjura dhe objektive, të cilat diktojnë domosdoshmërinë e evoluimit të 
jurisprudencës kushtetuese dhe përshtatjen e saj me standardet demokratike 
bashkëkohore. 

 
Sipas GJK, do të konsiderohej si cenim i të drejtës për vetëqeverisje të 

pushtetit vendor, nëse ligjvënësi, duke u hequr kompetenca organeve vendore, do ta 
dobësonte aq shumë rolin e këtyre saqë ekzistenca ose vetëqeverisja e tyre do të 
bëheshin të pandjeshme. Kompetencat, me të cilat ligji pajis organet e qeverisjes 
vendore, duhet të jenë të tilla që një pjesë e mirë e çështjeve publike të rregullohen 
sipas parimit të subsidiaritetit, që qëndron në thelb të konceptit të decentralizimit dhe 
ka një ndikim të madh, veçanërisht përsa i përket efektshmërisë së zgjidhjes së 
problemeve. Për shkak të karakterit që ka në ndarjen dhe balancimin e pushtetit, 
vetëqeverisja vendore përbën një ndër bazat për funksionimin e shtetit të së 
drejtës. Ka patur dhe mendime në pakicë, të cilët kanë vlerësuar se janë plotësuar 

128 
 



kërkesat e Kartës së Autonomisë Vendore për marrjen e një kompetence/funksioni të 
qeverisjes vendore dhe ligjvënësi ka diskrecion të bëjë vlerësime të kësaj natyre dhe 
në rastin konkret, ky vlerësim është i balancuar. Çështja nëse vetë Kushtetuta 
përcakton një ndarje të fushës normative ndërmjet pushtetit qendror dhe atij vendor 
nuk ka marrë një përgjigje të qartë nga jurisprudenca kushtetuese.  

 
 Përsa i përket autonomisë organizative/administrative jurisprudenca kushtetuese 
ka qenë më koherente dhe e qëndrueshme, pavarësisht se vërehet nje evoluim edhe në 
këtë aspekt. Në thelb kjo jurisprudencë ka vlerësuar si jo kushtetuese ndërhyrjen e 
pushtetit qendor në ngritjen dhe formimin e organeve dhe institucioneve të qeverisjes 
vendore, ndërhyrje të cilat kanë qenë dhe një reminishencë e praktikave të mëparshme të 
bazuara në konceptin e centralizmit të pushtetit ekzekutiv. Sipas GJK, miratimi i ngritjes 
dhe funksionimit të KRRT nga ministri që mbulon veprimtarinë për këtë fushë, është një 
devijim nga parimi kushtetues i decentralizimit të pushtetit. Në një rast tjetër, GJK ka 
vlerësuar se kompetencat ligjore të sekretarit të këshillit kanë të bëjnë me marrjen e 
masave për mbledhjen e këshillit, komunikimin e akteve të nxjerra, njoftimin e 
opinionit publik për rregullat me interes të përgjithshëm, me kujdesin për 
veprimtarinë e sekretarisë etj. Duke qenë se natyra e këtyre kompetencave është 
tekniko-administrative, ato nuk i pengojnë organet e pushtetit vendor të ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre sipas parimeve të Kushtetutës. Respektimi i parimeve kushtetuese 
të autonomisë vendore e të decentralizimit, përcaktohet në radhë të parë nga 
kompetencat dhe veprimtaria e organeve. 
 

Lidhur me autonominë financiare, jurisprudenca kushtetuese në një rast ka 
vlerësuar nëse një akt i organit kompetent shtetëror, që kalon një objekt nga 
administrimi i pushtetit vendor në administrim të një organi qendror, vjen në 
kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë dhe Kartën së Autonomisë Vendore. Në një 
çështje tjetër, me objekt kontrollin kushtetues të Vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr. 660, datë 12.09.2007 “Për transferimin e aksioneve të shoqërive të ujësjellësve dhe 
kanalizimeve njësive të qeverisjes vendore”, GJK vlerësoi cenimin ose jo nga Këshilli 
i Ministrave të parimit të lirisë së veprimtarisë ekonomike të organit vendor, në 
funksion edhe të parimit të autonomisë vendore dhe të rezervës ligjore, të 
parashikuara nga nenet 11, 113, shkronja “b” dhe 118 të Kushtetutës. GJK konkludoi 
se vendimi i mësipërm i KM nuk cenonte lirinë ekonomike të organit vendor. 

 
Sipas nenit 8 të Kartës Europiane të Autonomisë Vendore, mbikëqyrja e 

autoriteteve vendore duhet të synojë vetëm garantimin e pajtueshmërisë me ligjin, 
duke përjashtuar çdo kontroll për dobishmërinë e veprimeve që përfshihen në sferën e 
përgjegjësive të autoriteteve vendore. Për këtë, respektimi i parimit të subsidiaritetit 
dhe të përpjesëtueshmërisë mbeten aspektet thelbësore të çdo mbikëqyrje 
administrative të autoriteteve të niveleve më të larta. Gjithashtu, neni 11 i Kartës 
Europiane të Autonomisë Vendore u garanton organeve të qeverisjes vendore, kur 
çmojnë se u janë cenuar ushtrimi i lirë i kompetencave të tyre dhe parimi i autonomisë 
vendore, të drejtën për t’iu drejtuar gjykatës që të vendosë, nëse një veprim ose 
mosveprim, vendim ose akt tjetër administrativ është në përputhje me ligjin. 

 
Lidhur me kontrollin e veprimtarisë së organeve të pushtetit vendor, 

jurisprudenca kushtetuese i ka dhënë përgjigjje disa çështjeve. Kështu, është vlerësuar 
çështja, nëse e drejta e prefektit për të pezulluar aktet e organeve të pushtetit vendor 
cenonte autonominë vendore. Sipas GJK, e drejta për të pezulluar një akt të paligjshëm 
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të organeve të qeverisjes vendore nuk sjell as përplasje kompetencash midis organeve 
dhe njëkohësisht, as cenim të parimeve kushtetuese; decentralizimi i pushtetit si një 
parim kushtetues nuk presupozon kompetenca absolute të organeve të qeverisjes vendore 
brenda juridiksionit të tyre dhe shkëputje të çdo lloj vartësie me pushtetin qendror; 
përkundrazi, ky parim vërtet njeh dhe garanton të drejtën e vetëqeverisjes vendore për 
organet e pushtetit vendor, por nuk mohon kontrollin hierarkik administrativ mbi 
veprimtarinë e organeve territoriale për të siguruar respektimin e ligjeve dhe të parimeve 
kushtetuese. Tek e drejta e prefektit për të pezulluar aktet e organeve të qeverisjes 
vendore dhe për t’i dërguar ato për shqyrtim në gjykatë, gjen zbatim parimi i 
kontrollit administrativ të veprimeve të bashkësive vendore që synon të sigurojë 
respektimin e parimit të ligjshmërisë dhe të parimeve kushtetuese. Por, jurisprudenca 
kushtetuese ka theksuar se organeve të qeverisjes vendore duhet t’u garantohet 
mbikëqyrje ligjore në respektim të parimit të kontrollit dhe balancimit të pushteteve, 
dhe se e drejta për shfuqizim të akteve juridike drejtpërsëdrejti nga një organ i 
pushtetit qendror do t’i vendoste ato nën kontrollin hierarkik të tyre.  

 
Nëpërmjet trajtimit të mësipërm kemi synuar të identifikojmë kufizimet 

kushtetuese që i imponohen ligjvënësit, të cilat rrjedhin nga autonomia vendore. 
Krahas evidentimit të standardeve kushtetuese, kemi vlerësuar në mënyrë kritike edhe 
probleme të cilat nuk kanë marrë një përgjigjje të qartë në jurisprudencën kushtetuese 
dhe kërkojnë një trajtim më të thelluar. 
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IV. LIGJVËNËSI DHE KONTROLLI KUSHTETUES 

 
 

1. Hyrje 
 

Siç është trajtuar dhe më lart, Kushtetuta vendos kufizime dhe detyrime për 
ligjvënësin, të cilat në shkallë të fundit kontrollohen nga Gjykata Kushtetuese. 
Funksioni i kësaj të fundit është garantimi i respektimit të Kushtetutës, interpretimi 
përfundimtar dhe sigurimi i epërsisë së saj në sistemin ligjor.309 Neni 131 i 
Kushtetutës parashikon kompetencat bazë të Gjykatës Kushtetuese, në drejtim të 
ushtrimit të kontrollit abstrakt dhe konkret të normës juridike.310 Në rastet kur 
Gjykata vendos për papajtueshmërinë e normës juridike me Kushtetutën ose me 
marrëveshjet ndërkombëtare, norma konsiderohet e fshirë nga sistemi juridik në 
momentin e hyrjes në fuqi të vendimit. Vendimet e GJK kanë fuqi detyruese të 
përgjithshme dhe janë përfundimtare.311 GJK ka vetëm të drejtën e shfuqizimit të 
akteve që shqyrton.312  

 
Në ushtrimin e funksionit të saj, Gjykata Kushtetuese, si të gjitha organet e 

tjetra shtetërore duhet t’i nënshtrohet Kushtetutës.313 Parimi i ndarjes dhe balancimit 
të pushteteve i imponohet edhe vetë organit të ngarkuar nga Kushtetuta për kontrollin 
e respektimit të këtij parimi. Në këtë kuptim, GJK nuk ka kompetencë formale për të 
ndryshuar Kushtetutën dhe asaj nuk i lejohet të ‘uzurpojë’ kompetencat që i janë 
atribuuar ligjvënësit. Por, a mund të shmanget në praktikë ndërhyrja/përfshirja e 
Gjykatës në funksionet e ligjvënësit ndërkohë që ka kompetencën për të shfuqizuar 
ligjin? A mund të konsiderohet shfuqizimi i ligjit si një veprimtari legjislative?  

 
Sipas Hans Kelsenit, ideatorit/”babait” të sistemit të përqëndruar të kontrollit 

kushtetues, gjykatat kushtetuese konsiderohen si “ligjvënës negativ” dhe kompetenca 
që ato kanë për të shfuqizuar ligjin nuk sjell uzurpimin e sferës së ligjvënësit. Tezat 
themelore të Kelsenit u shprehën në 1928 në artikullin e tij “Garancia juridiksionale e 
Kushtetutës” (Drejtësia Kushtetuese),314 në të cilën ai argumenton legjitimitetin e 
sistemit të përqendruar të shqyrtimit gjyqësor dhe pajtueshmërinë e këtij sistemi me 
parimin e ndarjes së pushteteve. Në këtë artikull, duke shprehur eksperiencën tij për 
krijimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Austrisë në 1920, e konceptuar si 
një pjesë e rëndësishme e sistemit të përqendruar të gjykimit kushtetues, që ai kishte 
paraqitur për herë të parë në Europë, ai shpjegon rolin e këtyre organeve kushtetuese 
të krijuara jashtë pushtetit gjyqësor, por me kompetenca juridiksionale për të anulluar 
ligje antikushtetuese. 

 

309 Neni 124 i Kushtetutës. 
310 Sipas nenit 131, shkronja “a”, të Kushtetutës, “Gjykata Kushtetuese vendos për: a) pajtueshmërinë e 
ligjit me Kushtetuën ose me marrëveshjet ndërkombëtare, siç parashikohet në nenin 122;...”. 
311 Neni 132, po aty. 
312 Po aty, pg 2. 
313 Neni 124, pika 2, po aty. 
314 Shih Hans Kelsen, “La garantie juridictionnelle de la constitution (La justice constitutionnelle)”, 
Revue du droit public et de la science politique en France et a l’ètranger, Librairie Géneral de Droit et 
de Jurisprudnece, Paris 1928, f.197-257; Hans Kelsen, “Judicial Review of Legislation: A Comparative 
Study of the Austrian and the American Constitutions”, Journal of Politics 4, nr.2, Southern Poltical 
Science Association, Maj 1942, f.183-200.  
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Në artikullin e përmendur më sipër, fillimisht Kelsen pranon se “të anullosh 
një ligj, është si të krijosh një normë të përgjithshme, sepse anullimi i një ligji ka të 
njëjtin karakter të përgjithshëm me miratimin e tij”. Duke pasur parasysh se të 
anullosh një ligj është “njësoj si ta miratosh atë, por me një shenjë negative, dhe për 
pasojë në vetvete, është një funksion legjislativ”. Megjithatë, Kelseni në konkluzion 
pohoi se edhe pse "veprimtaria e juridiksionit kushtetues është një "veprimtari 
ligjvënësi negativ," kjo nuk do të thotë se Gjykata Kushtetuese ushtron një "funksion 
legjislativ", sepse ky i fundit karakterizohet nga "krijimi i lirë" i normave. Krijimi i 
lirë i normave nuk ekziston në rastin e anullimit të ligjeve, që është një " funksion 
juridiksional”, funksion "që mund vetëm" të realizohet në aplikimin e normave të 
Kushtetutës," që do të thotë " të përcaktuara absolutisht në Kushtetutë". Përfundimi i 
tij ishte se juridiksioni kushtetues realizon “një mision thjesht juridik, atë të 
interpretimit të Kushtetutës,” duke pasur fuqinë të anullojë ligjet jokushtetuese si 
garanci kryesore e supremacisë së Kushtetutës. 

 
Kelseni, në të njëjtin artikull, përmblodhi "rezultatin" e kontrollit kushtetues 

sipas sistemit të përqendruar, duke theksuar se për të garantuar Kushtetutën është e 
domosdoshme, që ligji jokushtetues të anullohet nga një vendim i gjykatës 
kushtetuese që si parim dhe për siguri juridike ka efekte pro futuro, ex nunc (jo efekte 
prapavepruese). Kelsen gjithashtu ishte i mendimit se anullimi i një ligji nuk 
prodhonte rilindje të ligjit të vjetër të shfuqizuar nga ligji përkatës.315  

 
Mbi bazën e ideve/teorisë të Kelsenit dhe zbatimit të tyre në Europë u zhvillua 

sistemi i përqendruar i shqyrtimit gjyqësor. Organet kushtetuese të krijuara 
posaçërisht për këtë kontroll (Gjykatat, Tribunalet apo Këshillat) përgjithësisht u 
konceptuan jashtë gjyqësorit, me kompetencën për të anulluar me efekte erga omnes 
ligjet antikushtetuese. Ky ishte modeli fillestar që u vendos pas Luftës së Dytë 
Botërore edhe në Gjermani, Itali, Francë, Spanjë e Portugali. Sistemi u zhvillua si 
rezultat i një kompromisi mes nevojës për të pasur një sistem të kontrollit kushtetues 
që rrjedh nga nocioni i epërsisë kushtetuese dhe konceptit tradicional europian i 
ndarjes së pushteteve dhe sovranitetit parlamentar që i kishte mohuar gjykatave 
kompetenca për të shfuqizuar ligjet. Ky model u zbatua edhe nga shumica e vendeve 
të Europës Lindore pas rënies së komunizmit, ku përfshihet edhe Shqipëria. 

 
Në kohët e sotme, studime të shumta tregojnë se kontrolli kushtetues ka 

evoluar në mënyrë progresive, duke tejkaluar karakterin e mëparshëm të ngurtë të 
Gjykatave vetëm si ligjvënës negativë, për shkak të zhvillimit të parimeve të reja, që 
në kohën e propozimeve të Kelsenit nuk ishin në rendin e ditës të Gjykatave 
Kushtetuese dhe gjyqtarëve.316 

 
 

2. Funksioni i Gjykatës Kushtetuese midis ligjvënësit ‘negativ’ dhe atij 
‘pozitiv’ 

 
Idetë fillestare të Kelsenit u zhvilluan për t’u përballur me problemet që mund 

të lindnin në Europë nga kompetencat e gjykimit të vendosura në duart e një organi 

315 Shih Allan R. Brewer-Carías, Constitutional Courts as PositiveLegislators: A Comparative Law 
Study, Cambridge Univ. Press, 2013  
316 Po aty.  
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kushtetues, i ndryshëm nga legjislatori, në lidhje me ndarjen e pushteteve dhe në 
mënyrë të veçantë me influencën në funksionet legjislative. Por fakti qëndron se 
nëpërmjet propozimeve e shkrimeve të Kelsenit u zhvillua kontrolli kushtetues në 
Europë duke kontribuar në tejkalimin e parimit të sovranitetit parlamentar.317 Edhe 
Franca, me sistemin e saj të kontrollit paraprak (a priori) tradicional të kontrollit 
kushtetues të përqendruar e ka konsideruar jurisprudencën e Këshillit Kushtetues si 
“fundin simbolik të sovranitetit të ligjit” nisur nga konsiderata aktuale e ligjit si 
“shprehje e vullnetit të përgjithshëm në respektim të Kushtetutës”.318 

 
Sipas disa studimeve krahasuese,319 si pasojë e zhvillimit të disa parimeve dhe 

metodave të reja, për shembull, parimi i ruajtjes së ligjit për shkak të prezumimit të 
kushtetutshmërisë së tij,320 i ka orientuar Gjykatat Kushtetuese për t’i interpretuar ato 
në harmoni me Kushtetutën, me qëllim që të shmanget çdo “vacuum” legjislativ duke 
anashkaluar nevojën e deklarimit të tyre si jokushtetues. Ky është sot një mjet kryesor 
i gjykatave kushtetuese, sipas studimeve, të cilin e përdorin për të mbushur 
përgjithmonë ose përkohësisht “vacuum”, që mund të krijohet nga anullimi i ligjeve.  

 
Një tjetër rol i rëndësishëm i Gjykatave Kushtetuese, që është zhvilluar 

progresivisht gjatë dekadave të fundit, ka qenë kompetenca për të ushtruar kontroll 
kushtetues, jo në lidhje me legjislacionin ekzistues/në fuqi, por në lidhje me 
mungesën e ligjeve (boshllëkun ligjor), ometimet apo mungesat e shkaktuara nga 
legjislatori kur ka miratuar ligjet.321 Kjo do të thotë se Gjykatat Kushtetuese 
kontrollojnë ometimet e ligjvënësit në krijimin e legjislacionit që ai ka detyrimin 
kushtetues për të miratuar. Sipas disa studiuesve, kontrolli kushtetues i ometimeve 
legjislative ka kontribuar në zhvillimin e tendencave të reja në drejtësinë kushtetuese, 
duke i shndërruar Gjykatat Kushtetuese në një lloj asistenti të ligjvënësit.322 

 
Studimet tregojnë se këto tendenca të reja në kontrollin kushtetues i hasim 

edhe në sistemet e shpërndara ose të decentralizuara të shqyrtimit gjyqësor, ku, në 
praktikë, siç është thënë nga Christopher Wolfe, Gjykatat e Larta, "një herë e një kohë 
një pushtet gjyqësor i dallueshëm, në thelb i ndryshëm nga pushteti legjislativ, janë 
kthyer thjesht në një tjetër variant të pushtetit legjislativ,”; duke pasur parasysh se, 
edhe pse Gjykata nuk e ka deklaruar, “shqyrtimi gjyqësor është një aktivitet në thelb 
legjislativ”; si i tillë debati është kufizuar “në përgjithësi se si duhet përdorur ky 
pushtet, në mënyrë aktive apo të përmbajtur”.323  

 
Disa studime serioze dëshmojnë se në realitetin e sotëm Gjykatat Kushtetuese 

kanë marrë në mënyrë progresive një rol më aktiv duke “ndihmuar” ligjvënësin në 

317 Po aty. 
318 Shih Bertrand Mathieu, French National Report, Allan R. Brewer-Carías, Constitutional Courts as 
Positive Legislators: A Comparative Law Study, Cambridge Univ. Press, 2013. 
319 General Reports of the XVIIIth Congree of the International Academy of Comparative Law, 2012. 
320 Shih “Notes. Supreme Court Interpretation of Statutes to avoid constitutional decision”, Columbia 
Law Review, 53, nr.5, New York, Maj 1953, f.633-651; Ky parim është formuluar për herë të parë në 
çështjen Case Crowell v.Benson, 285 U.S. 22, 62 (1932). 
321Sokol Sadushi, Drejtësia Kushtetuese në Zhvillim: Trajtime teorike dhe të praktikës së gjykimit 
kushtetues, Bot. Toena, 2012, fq.236-242. 
322 Shih Allan R. Brewer-Carías,Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law 
Study, Cambridge Univ. Press, 2013. 
323 Shih Christopher Wolfe, The rise of Modern judicial Review: From Constitutional Interpretation to 
Judge-Made Law, Basic Books, New York 1986, f.3. 
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funksionet e tij dhe në disa raste ato janë më shumë se ndihmëse për ligjvënësin, duke 
e zëvendësuar atë, duke marrë rolin e ligjvënësit pozitiv, duke nxjerrë rregulla të 
përkohshme apo përhershme të zbatueshme në çështje veçanta. 

 
Përfshirja aktive e Gjykatave Kushtetuese në politikat legjislative, në shumë 

raste, siç ndodhi në vendet ish-socialiste të Europës Lindore, ku bën pjesë dhe 
Shqipëria, ka pasur një rol të rëndësishëm për të zbatuar, zhvilluar dhe forcuar 
Kushtetutën dhe, në veçanti, regjimin demokratik të sapokrijuar dhe parimet e 
sundimit të ligjit.324 Por në vende të tjera, mjaft larg nga mbrojtja e të drejtave 
themelore apo nga konsolidimi i parimeve demokratike, rreziku i shkeljes nga 
Gjykatat Kushtetuese të pushtetit legjislativ me qëllim çmontimin e parimit të ndarjes 
së pushteteve nuk është vetëm një "fantazëm", siç vuri në dukje Hamilton në një 
kontekst tjetër dy shekuj më parë.325 Përkundrazi, ajo ka qenë një realitet tragjik, 
sidomos në vendet e sunduara nga qeveritë autoritare.326 

 
Në fillim të shekullit të XXI-të, shumë studime tregojnë se Gjykatat 

Kushtetuese nuk janë më të kufizuara si ligjvënës negativë në mënyrën tradicionale, 
për shkak se roli i tyre nuk është më i reduktuar për të kontrolluar kushtetutshmërinë e 
ligjeve, për të deklaruar antikushtetutshmërinë e tyre, apo për të anulluar ato kur janë 
në kundërshtim me Kushtetutën. Gjykatat kushtetuese kanë marrë një rol më aktiv kur 
shqyrtojnë legjislacionin kundrejt Kushtetutës.327 Ky rol në rritje i gjykatave në 
politikat legjislative ka çuar studiues të ndryshëm të flasin për një “qeverisje të 
gjyqësorit” ose “gjyqësorizim të politikës”.328 Sipas Georges Vedel “guri i vërtetë i 
provës për “qeverinë e gjykatësve” gjendet tek liria që përvetëson gjykatësi 
kushtetues, jo duke zbatuar Kushtetutën apo duke e interpretuar atë në mënyrë 
konstruktive, por, pavarësisht çfarë emri i japim, duke e plotësuar atë, në mos duke e 
korrigjuar nëpërmjet rregullave të cilat përbëjnë në të vërtetë krijimin e tij të 
mirëfilltë”.329 

 
Në të gjitha vendet, që kanë zhvilluar sisteme për të kontrolluar 

kushtetutshmërinë e ligjeve, diskutimet janë zhvilluar në lidhje me legjitimitetin,330 

324 Shih Sadurski, Wojciech, Rights Before Courts: A study of Constitutional Courts in Postcommunist 
States of Central and Eastern Europe, Bot. Springer, 2008, f.125. 
325 Shih Hamilton A., Letrat e Federalistit, nr. 81, përkth. shqip Krista Traja: “... mund të vihet re se 
rreziku i supozuar i cenimit të pushtetit ligjvënës nga ai gjyqësor, të cilin e kemi përsëritur në shumë 
raste, në realitet është një fantazëm. Herë pas here mund të ndodhin keqinterpretime dhe cenime të 
vullnetit të legjislaturës, por ato nuk mund të jenë kurrë të asaj shkalle sa të arrijnë deri në një 
inconvenience ose të cenojnë dukshëm rregullin e sistemit politik. Ky pëfundim mund të nxirret me 
siguri nga natyra e përgjithshme e pushtetit gjyqësor, nga objekti me të cilin ai merret, nga mënyra sesi 
ushtrohet, nga dobësia e tij në krahasim me pushtetet e tjera dhe nga pamundësia e tij për të garantuar 
me force uzurpimet që bën. ...”  
326 Christopher Wolfe, The rise of Modern Judicial Review: From Constitutional interpretation to 
Judge-Made Law, Basic Books, New York, 1986, f.101 
327 Shih Capppelleti M., Giudici legislatori, 1984, Giuffré, Milano; Epp C.R.,Holland K.M., Judicial 
Activism in Comparative Perspective, Macmillan, Houndmills, 1991; Stone A., Governing with 
Judges: The New Constitutionalism, J.Hayward dhe E.Page, Governing the New Europe, Blackwell, 
Oxford, 1995; The Rights Revolution: Lawyers, Activisits and Supreme Courts in Comparative 
Perspective, Univ. Chicago Press, 1999;  
328 Shih Tate C.N. dhe Vallinder T. , The Global Expansion of Judicial Power, New York University 
Press, 1995. 
329 Vedel G., “Souveraineté et supra-constitutionalité”, Pouvoirs, nr.67, 1993. 
330 Lidhur me debatin për legjitimitetin e kontrollit kushtetues shih: Luan Omari, Shteti i së Drejtës, 
Bot.Elena Gjika, bot.II, 2004, fq.210-221; Omari & Anastasi, E drejta Kushtetuese, 2008, f.384-390. 
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kufijtë e kontrollit kushtetues, shtrirjen e efekteve të vendimeve të Gjykatës 
Kushtetuese dhe shkallën e ndërhyrjes që lejohet në lidhje me funksionin legjislativ. 
Këto diskutime kanë filluar me krijimin e kontrollit kushtetues dhe do të vazhdojnë të 
ekzistojnë sepse tensioni është i pashmangshëm.  

 
Si me çdo kompetencë që i atribuohet një organi shtetëror, i cili nuk ka asnjë 

mundësi për të qenë i vetëkontrolluar, kontrolli kushtetues mund shtrembërohet dhe të 
abuzohet pa asnjë mundësi për qytetarët apo organet e tjera kushtetuese për të 
kontrolluar veprimet e tyre. Pyetja kryesore që gjithmonë do të mbetet për t'u shtruar 
për çështjen e abuzimit të juridiksionit kushtetues është “Quis ipso custodiem?”(kush 
do t’i kontrollojë gardianët?) Kjo është e rëndësishme të kihet parasysh, veçanërisht 
në regjimet demokratike, ku shndërimi i Gjykatave Kushtetuese në ligjvënës shkel 
parimin e ndarjes së pushteteve dhe transformon ato në organe shtetërore, që nuk i 
nënshtrohen përgjegjësisë politike. Me fjalë të tjera, mjegullimi i kufijve mes 
interpretimit dhe juridiksionit normativ “mund të transformojë  
kujdestarin e Kushtetutës në sovran”.331 

 
Në vazhdim, do të trajtojmë çështjen e interferimit (përzierjes) të Gjykatës 

Kushtetuese në pushtetin e kushtetutbërësit dhe në funksionet e ligjvënësit pozitiv si 
rrjedhojë e parimeve dhe metodave të reja të përdorura në gjykimin kushtetues, 
nëpërmjet vlerësimit në mënyrë kritike të jurisprudencës kushtetuese përkatëse.  
 
 

3. Kushtetuta (ligji) si “instrument i gjallë” dhe interpretimi kushtetues  
 

3.1 Hyrje 
 
Çdo sistem politik ndryshon me kalimin e kohës. Së pari, ndryshimet në 

mjedisin ku vepron sistemi politik mund t’i bëjnë të vjetëruara rregullat ekzistuese. 
Kjo përfshin ndryshime ekonomike, teknologjike dhe demografike. Së dyti, 
ndryshime në vlerat dhe në qëndrimet e shoqërisë mund të lindin nevojën për të 
ndryshuar pjesë të vetë sistemit. Së treti, sistemi mund të ndryshojë, si rezultat i 
pasojave të papritura dhe të padëshiruara, që vijnë nga funksionimi i institucioneve 
ekzistuese. 

 
Ka dy mënyra kryesore të ndryshimit të kushtetutës së një vendi. Mënyra e 

parë është rishikimi i tekstit kushtetues me anë të procedurës formale të amendimit, të 
rregulluar nga vetë Kushtetuta. Mënyra e dytë është nëpërmjet praktikës dhe 
interpretimit gjyqësor. 

 
Në vijim, do të trajtojmë mënyrën ose mundësinë e dytë të ndryshimit të 

Kushtetutës, si rrjedhojë e praktikës dhe interpretimit kushtetues. Pohimi se 
Kushtetuta mund të ndryshojë nëpërmjet interpretimit bazohet në idenë e “Kushtetutës 
së gjallë”. Për të mos ngjallur ndonjë keqkuptim, që në fillim, dëshirojmë të sqarojmë 
se nuk është qëllimi ynë të përballemi teorikisht me debatet dhe kundërshtitë që 
provokon ky koncept (legjitimitetin e kësaj teorie). Synimi është më modest. Në 

331 Shih Francisco Fernandez Segado, referuar në Allan R. Brewer-Carias, Constitutional Courts as 
Positive Legislators: A Comparative Law Study, Cambridge Univ. Press, 2013 
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mënyrë të përmbledhur, fillimisht do të përpiqemi të shpjegojmë se çfarë kuptohet me 
konceptin “Kushtetutë e gjallë”; më pas, do të paraqesim disa arsye që 
mbështesin/justifikojnë ndryshimin e kuptimit të Kushtetutës nëpërmjet interpretimit 
kushtetues dhe, në përfundim, do të përpiqemi të evidentojmë disa kufizime që u 
imponohen gjyqtarëve në procesin e interpretimit të tekstit të Kushtetutës dhe idesë së 
Kushtetutës së gjallë. 
 
 

3.2 Kushtetuta si instrument i gjallë: kuptimi 
 

Një kushtetutë e gjallë është ajo që evoluon, ndryshon kuptimin e saj me 
kalimin e kohës dhe përshtatet në rrethana të reja, pa u amenduar formalisht. Bota 
është e përfshirë në një proces të vazhdueshëm ndryshimi politik, ekonomik, shoqëror 
dhe teknologjik të cilin kushtetutëbërësi nuk mund ta parashikojë kur harton 
Kushtetutën. Ndaj, nuk është realiste të presësh që procesi i ndërlikuar amendues të 
ndjekë këto ndryshime. Kështu, duket e pashmagshme që edhe Kushtetuta do të 
ndryshojë.  

 
Nga ana tjetër, ideja e “Kushtetutës së gjallë”, që ndryshon jo nëpërmjet 

procedurës amenduese, nuk mund t’i shmanget kritikave dhe kundërshtive të forta dhe 
të kuptueshme. Kushtetuta shihet si një themel solid, mishërim i parimeve dhe 
rregullave më themelore, e cila supozohet të jetë e ngurtë dhe e qëndrueshme për një 
kohë të gjatë, çka nënkupton në vetvete idenë e të pasurit një kushtetutë.  

 
Ideja e “Kushtetutës së gjallë” është shprehur fillimisht rreth një shekull më 

parë nga ish gjyqtari i Gjykatës së Lartë të SHBA-së, Holmes, i konsideruar si babai i 
realizmit ligjor amerikan. Në çështjen Missouri v. Holland (1920) ai ka thënë: “....Kur 
ne kemi të bëjmë me fjalë të cilat janë gjithashtu akt i zgjedhësit, si Kushtetuta e 
Amerikës, duhet të kuptojmë se ata [kupto: kushtetutëbërësit]kanë sjellë në jetë një 
qenie/entitet, zhvillimi i së cilës nuk mund të ishte parashikuar plotësisht edhe nga më 
i talentuari krijues i saj. Ishte e mjaftueshme për ta të kuptonin ose të shpresonin se 
ata kishin krijuar një organizëm; u desh një shekull dhe shumë djersë e gjak i derdhur 
nga pasardhësit e tyre për të provuar se ata kishin krijuar një komb”.  

 
Sipas mbështetësve të idesë së “Kushtetutës së gjallë”, hartuesit e Kushtetutës 

kanë folur me maturi në gjuhën e përgjithshme dhe ia kanë lënë brezave të ardhshëm 
detyrën e aplikimit të gjuhës së Kushtetutës në mjedisin ku ata jetojnë, i cili është 
vazhdimisht në ndryshim. 

 
Koncepti i “Kushtetutës së gjallë”, veçanërisht në SHBA, ka provokuar një 

nga debatet kushtetuese bashkëkohore më të rëndësishëm. Ky debat lidhet me pyetjen 
nëse kuptimi i tekstit të Kushtetutës mund të evoluojë nën dritën e rrethanave aktuale 
apo Kushtetuta duhet të interpretohet në përputhje me kuptimin që i është dhënë 
tekstit fillimisht nga publiku që e ratifikoi atë. Tradicionalistët/origjinalistët i 
referohen të shkuarës, si një burim për të zgjidhur problemet bashkëkohore, ndërsa 
realistët/progresistët theksojnë nevojën për realizëm nën dritën e kushteve të reja të 
krijuara. Përfaqësuesit e origjinalizmit mbështesin idenë se e vetmja formë e lejuar 
për ndryshimin e kushtetutës është nëpërmjet amendimit dhe kontrolli 
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gjyqësor/kushtetues, për rrjedhojë, duhet të kufizohet nga teksti kushtetues siç 
fillimisht është kuptuar dhe shpallur .  

 
Debati i përmendur më sipër reflekton dhe një nga dilemat më të rëndësishme 

në të drejtën kushtetuese; tensioni/përplasja midis parimit themelor që Kushtetuta e ka 
burimin në sovranitetin e popullit, i cili e ka adoptuar atë dhe ka zgjedhur 
përfaqësuesit e tij dhe parimit konkurrues që, në interpretimin e Kushtetutës sipas 
doktrinës së kontrollit gjyqësor, gjykatat kanë fjalën e fundit mbi rezultatin e 
proceseve politike. 

 
Koncepti i Kushtetutës së gjallë nuk është i huaj edhe për praktikën 

kushtetuese shqiptare. Vetë Gjykata Kushtetuese, në jurisprudencën e saj, i është 
referuar këtij koncepti në disa raste: “Gjykata Kushtetuese i përmbahet konceptit se 
kushtetuta duhet interpretuar si një “instrument i gjallë”dhe, në mënyrë që të ketë 
kuptimin më të arsyeshëm dhe më efikas të mundshëm.”332; “Gjykata vlerëson t’i 
referohet konceptit të së “drejtës së gjallë”, e kuptuar përgjithësisht në sensin e 
ekzistencës së një “jurisprudence konstante”, “të konsoliduar” mbi një dispozitë të 
caktuar ligjore (duke pasur pra parasysh mënyrën se si ajo “jeton” në realitetin 
konkret)”333; “Nisur nga tagrat që i jep neni 124 i Kushtetutës, roli dhe funksioni i 
Gjykatës Kushtetuese është që nëpërmjet vendimeve të transformojë dispozitat 
kushtetuese nga abstrakte-metafizike, në substanciale dhe konkrete, duke i garantuar 
mbrojtje kushtetuese situatave juridike në të cilat ndodhen individët. Për shkak te vetë 
formës ekstremisht konçize që kanë dispozitat kushtetuese, nëpërmjet vendimeve, pra 
interpretimit që bën Gjykata, bëhet e mundur që Kushtetuta të jetë “e gjallë”, që do të 
thotë se Gjykata i përshtatet evolucionit që bëjnë vlerat në vendin tonë, duke 
garantuar që vlera të reja, të cilat ndoshta nuk ishin në vëmendje të hartuesve të 
Kushtetutës, të marrin dinjitet, njohje dhe, mbi të gjitha, mbrojtje kushtetuese. Për 
vetë faktin se norma kushtetuese bëhet realitet gjatë interpretimit, pra gjatë procesit 
vendimmarrës të Gjykatës,...”334 Këto referime, më shumë se sa një qasje të 
vetëdijshme filozofike dhe interpretuese të qëndrueshme të GJK, reflektojnë ndikimin 
e zhvillimeve bashkëkohore të drejtësisë kushtetuese në Europë e më gjerë në 
jurisprudencën tonë kushtetuese. 
 
 

3.3 Disa faktorë që mbështesin idenë e Kushtetutës së gjallë 
 

Ka disa faktorë, që mbështesin idenë e Kushtetutës së gjallë, apo, e shprehur 
ndoshta më saktë, që justifikojnë ndryshimin e kuptimit të tekstit të Kushtetutës, i cili, 
duhet pranuar se, ndodh realisht në praktikë. Këta faktorë i ndajmë në dy grupe: 
faktorë të brendshëm, që lidhen me vetë natyrën e gjuhës kushtetuese dhe faktorë të 
jashtëm, që ndikojnë në interpretimin dhe praktikën e zbatimit të tekstit kushtetues. 

 
 
 
 
 

332 Shih vendimin nr.26/2007 të GJK. 
333 Shih vendimin nr.6/2012 të GJK. 
334 Shih vendimin nr.20/2012 të GJK. 
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a. Faktorët e brendshëm 
 

1) Paqartësia e gjuhës 
 

Në kushte ideale gjuha është e pasur në shprehje dhe e qartë në kuptim. Në 
realitet gjuha ligjore/kushtetuese dhe gjuha e përgjithshme e përdorur në tekste 
kushtetuese mund të krijojnë probleme që shkaktohen nga pasaktësitë e 
pashmangshme. Pasaktësitë mund të konsistojnë në mungesën e qartësisë apo në 
dykuptimësitë semantike, sintaksore dhe kontekstuale të tekstit. Shumë dispozita 
kushtetuese janë të paqarta dhe në këtë mënyrë kërkojnë një proces interpretimi 
diskrecional. Dispozitat kushtetuese janë norma me hapësirë të madhe interpretimi 
ndaj dhe janë të vështira për t’u futur në korniza të ngurta për sa i përket kuptimit të 
tyre. Le të marrim si shembull nenin 3 të Kushtetutës, ku deklarohet: “Pavarësia e 
shtetit dhe tërësia e territorit të tij, dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, drejtësia 
shoqërore, rendi kushtetues, pluralizmi, identiteti kombëtar dhe trashëgimia 
kombëtare, bashkëjetesa fetare, si dhe bashkëjetesa dhe mirëkuptimi i shqiptarëve me 
pakicat janë baza e këtij shteti, i cili ka për detyrë t’i respektojë dhe t'i mbrojë.” Çfarë 
do të kuptojmë me “dinjitetin e njeriut”, “drejtësinë shoqërore” apo “identitetin 
kombëtar”? Referimi në fjalorë të ndryshëm nuk është i mjaftueshëm për të 
përkufizuar dhe interpretuar këto koncepte.  

 
Për ish-Presidenten e Gjykatës Kushtetuese Federale të Gjermanisë, Jutta 

Limbach, këto “dobësi” të gjuhës kushtetuese, ia rrisin cilësinë Kushtetutës, pasi sipas 
saj "Një kushtetutë në përgjithësi mund të konsiderohet si e suksesshme në qoftë se 
ajo është e shkruar në mënyrë lakonike dhe të pacaktuar (jo eksplicite). Një kushtetutë 
jo e hapur dhe, për këtë arsye, në një farë mase jo e aftë për interpretime të reja në 
mënyrë të pashmangshme do vijë në një moment në kundërshtim me objektin e saj. 
Kjo është arsyeja pse kushtetuta duhet të kuptohet si një instrument i gjallë që duhet të 
interpretohet në dritën e rrethanave aktuale".  

 
Teoria e tekstit të qartë nuk rezulton të ketë mbështetje të fortë nga praktika 

gjyqësore, edhe pse ajo lidhet me problemin më të përgjithshëm të pushtetit të 
interpretimit të ligjit.335 

 
2) Parimet dhe vlerat kushtetuese 

 
Kushtetutat, në përgjithësi, përmbajnë dy lloje dispozitash: dispozita që 

përcaktojnë parimet dhe vlerat që qëndrojnë në themel të rendit kushtetues, ku 
përfshihen dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut; dhe, dispozitat që rregullojnë 
ndarjen, organizimin dhe funksionimin e pushteteve dhe institucioneve kushtetuese. 

 
Sipas Gustavo Zagrebelsky, ish- Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese italiane, 

parimet kushtetuese të përfshira në Kushtetutë janë para së gjithash si deklarata të 
vullnetit për të qenë pjesë e një civilizimi juridik. Ky vullnet i përkatësisë është 
orientuar në të kaluarën, për sa i takon rrënjosjes; por, ai është projektuar drejt së 
ardhmes. Detyra e tyre normative karakteristike mund të përcaktohet si ajo e të 
furnizuarit me “pikëpamje” themelore, me kategori që kanë kuptim dhe vlerë, pa të 

335 Shih M. Van de Kerchove, “La doctrine du sens clair des texts et la jurisprudence de la Cour de 
cassation de Belgique”. 
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cilat faktet e jetës individuale dhe kolektive nuk mund të kuptoheshin dhe të 
rregulloheshin në një mënyrë objektive dhe të përgjithshme. 
 

Kushtetuta, nëpërmjet dispozitave të saj parimore, u ofron gjykatave 
kushtetuese një instrument thelbësor për interpretimin: kriteret, të cilat lejojnë 
shqyrtimin e ligjeve ose akteve normative brenda perspektivës kushtetuese.  

Dispozitat kushtetuese parimore janë, nga të gjitha rregullat juridike, ato që i 
nënshtrohen më lehtë tensioneve interpretative. Normalisht, analiza tekstuale e 
normave parimore nuk është shumë shprehëse. Ato përdorin konceptet (dinjiteti 
njerëzor, barazia përpara ligjit apo mos diskriminimi, shteti i së drejtës, demokracia, 
përdorimi “i arsyeshëm” ose “proporcional” i pushteteve publike, etj.), të cilat, që të 
mund të jenë efektive, duhet të filtrohen përmes zbërthimeve konceptuale. Luhatjet 
dhe kontrastet janë të mundshme edhe gjatë periudhës kur një kushtetutë është në 
fuqi, sepse parimet kushtetuese nuk janë norma të mbylluara, përkundrazi, ato 
paraqesin hapje brenda tyre.  

 
Sa më lart ilustrohet në vijim nga disa vendime të GJK: “Gjykata Kushtetuese 

vlerëson se për mbrojtjen e kësaj të drejte dhe për arritjen e konkluzioneve për 
çështjen në gjykim, rëndësi të veçantë merr edhe përcaktimi i nocionit të jetës private. 
Duhet theksuar me këtë rast se ky nocion nuk ka karakter shterues. Ai ka ardhur duke 
u zgjeruar vazhdimisht jo vetëm përmes jurisprudencës së GjEDrNj, por edhe nga 
zhvillimet e diferencuara ligjore dhe jurisprudenciale të vetë shteteve palë në 
KEDrNj”336; “ Parimi kushtetues i shtetit të së drejtës do të konsiderohet i dhunuar, 
nëse mohohen ose shkelen siguria juridike, stabiliteti ligjor dhe mbrojtja e 
pritshmërive të ligjshme. Ligjvënësi nuk mund të përkeqësojë në mënyrë të 
paarsyeshme gjendjen ligjore të personave, të mohojë të drejtat e fituara ose të 
shpërfillë interesat legjitime të tyre. Për të kuptuar dhe zbatuar drejt këtë parim, 
kërkohet, nga njëra anë, që ligji në një shoqëri të ofrojë siguri, qartësi dhe vazhdimësi, 
në mënyrë që individët t’i drejtojnë veprimet e tyre në mënyrë korrekte e në përputhje 
me të dhe, nga ana tjetër, vetë ligji të mos qëndrojë statik, nëse duhet t’i japë formë 
një koncepti, siç është ai i drejtësisë në një shoqëri që ndryshon me shpejtësi.”337.  

 
3) Konkurimi dhe harmonizimi i vlerave 

 
Në një kushtetutë pluraliste bashkëjetojnë më shumë vlera dhe parime që 

mbahen bashkë nëpërmjet kompromisesh. Ato përmbledhin kërkesat e shoqërive 
bashkëkohore, të cilat  janë të komplikuara. Këto kompromise duhet të kihen paasysh 
edhe në interpretimin kushtetues, kur verifikohet ndonjë rast “përplasjeje” në funksion 
të shmangies së absolutizimit të një vlere ose të një parimi në kurriz të të tjerëve, apo 
të krijimit të hierarkive të prera mes tyre. Mënyra konkrete e veprimit të parimeve dhe 
vlerave kushtetuese nuk është diçka që mund të quhet përfundimisht e stabilizuar, por 
është fryt i ngjarjeve gjithnjë në lëvizje338.  

 
 Normalisht nuk ka një hierarki midis këtyre parimeve; nuk ka një parim 
urdhërues që të jetë superior krahasuar me të tjerët. Shumë thjesht, parimi i parë është 
që të gjitha parimet duhet të bashkëekzistojnë. Për këtë, interpretimi i Kushtetutës ka 
pak kuptim nëse ai bëhet nen pas neni, ose pjesë mbas pjese. Interpretimi kushtetues 

336 Shih vendimin nr.16/2004 të GJK. 
337 Shih vendimin nr.36/2007 të GJK. 
338 Për këtë, G. Zagrebelsky, Diritto costituzionale, vep. e cit., vëll.I, f. 104. 
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ka domosdoshmërisht për objekt të gjithë Kushtetutën dhe për objektiv nuk ka 
kuptimin e veçantë të ndonjërit prej këtyre parimeve, por bashkërendimin midis tyre 
apo, në rast nevoje, bashkëekzistencën e tyre në një kuadër pajtueshmërie. Ky koncept 
për raportet midis parimeve dhe vlerave kushtetuese është reflektuar edhe në 
jurisprudencën e GJK. Kështu p.sh., në çështjen me kërkues Grupin nismëtar për 
zhvillimin e referendumit për ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, GJK, ndër të tjera, 
është shprehur: “Gjykata rithekson se çdo dispozitë e Kushtetutës duhet të 
interpretohet në mënyrë që të jetë e pajtueshme me parimet themelore kushtetuese. 
Kjo, për arsye se të gjitha normat dhe parimet kushtetuese formojnë një sistem 
harmonik. Natyra e Kushtetutës, koncepti i kushtetutshmërisë, nënkupton që 
Kushtetuta nuk mund të ketë kontradikta të brendshme. Për pasojë, asnjë dispozitë e 
Kushtetutës nuk mund të nxirret jashtë kontekstit të saj dhe të interpretohet më 
vete.”339. Në një çështje tjetër GJK është shprehur se “... kufizimi i të drejtës së jetës 
private në formën e deklarimit të pasurisë dhe mosmarrjes së pëlqimit për publikimin 
e mundshëm të të dhënave personale për tre kategori personash (subjekti deklarues, 
familjarët e tij dhe personat e lidhur me të) në përputhje me ligjin “Mbi të drejtën e 
informimit”, vjen për shkak të interferimit me njëra tjetrën të dy vlerave të 
rëndësishme kushtetuese apo dy të drejtave themelore të analizuara më sipër, të 
garantuara si nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ashtu edhe nga Konventa 
Evropiane e të Drejtave të Njeriut. Prandaj duhen përcaktuar kriteret apo standardet 
që duhen patur parasysh për të vlerësuar se cila nga këto dy vlera kushtetuese, në një 
realitet konkret, ka përparësi ndaj vlerës tjetër.”340.  
 

Ideja se problemi që krijohet nga dispozitat kushtetuese parimore mund të 
shmanget duke mos i përfshirë ato në tekstin e kushtetutës, apo duke përcaktuar 
kritere shteruese për zgjidhjen e problemeve, që krijohen nga përplasja midis tyre, nuk 
gjen mbështetje në praktikën kushtetuese bashkëkohore. Sipas Gustavo Zagrebelsky,: 
“Ideja, se karakteri politik i së drejtës kushtetuese mund të kufizohet duke eliminuar 
normat elastike, është e papranueshme dhe naive, madje përfaqëson një kontradiktë të 
vërtetë. Kjo kuptohet, kur shohim se e drejta kushtetuese është në thelb e lidhur me 
shtetin pluralist dhe që dispozitat kushtetuese elastike dhe të paqarta, të cilat 
përmbajnë parime dhe vlera të papërcaktuara, janë pikërisht pasojat e pashmangshme 
të këtij shteti pluralist. Krejt në kundërshtim me opinion e atij që shikon në këtë 
kontradiktë të kushtetutës rrezikun që duhet shmangur nga e drejta kushtetuese, duhet 
të mendojmë se aty ka një ndërvarësi të domosdoshme, e cila vjen nga lidhja bazë e 
përbashkët me shtetin demokratik pluralist të kohëve tona”. 

 
b. Faktorë të jashtëm 

 
Përveç faktorëve të brendshëm, që lidhen me gjuhën dhe formulimet e vetë 

tekstit të Kushtetutës, të cilat u trajtuan më sipër, ka dhe disa faktorë të jashtëm, që 
ndikojnë në ndryshimin e kuptimit të Kushtetutës dhe zbatimit të saj, në kontekstin 
tonë. Këtu, unë do të veçoja dy faktorë, të cilët do të trajtohen në mënyrë të 
përmbledhur në vijim: jurisprudenca e GJEDNJ dhe ndërkombëtarizimi i drejtësisë 
kushtetuese. 

 
 

339 Shih vendimin nr.25/2009 të GJK. 
340 Shih vendimin nr.16/2004 të GJK. 
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1) Jurisprudenca e GJEDNJ 
 

Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), në sistemin tonë 
juridik, gëzon status kushtetues. Ky vlerësim mbështetet në nenin 17/2 të Kushtetutës, 
i cili përcakton se kufizimet e të drejtave dhe lirive themelore nuk mund të cenojnë 
thelbin e lirive dhe të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë kufizimet e 
parashikuara ne KEDNJ. Kjo është arsyeja që edhe Gjykata Kushtetuese, në mënyrë 
të vazhdueshme, në jurisprudencën e saj, u referohet vendimeve të Gjykatës 
Europiane së të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), duke pranuar në fakt edhe efektin e 
drejtpërdrejtë dhe fuqinë detyruese të këtyre vendimeve në interpretim të standardeve 
kushtetuese mbi të drejtat e njeriut, veçanërisht në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës 
mbi të drejtën për një proces të rregullt ligjor341.342 Kështu p.sh., në një nga vendimet 
e saj, GJK, ndër të tjera, është shprehur: “...Gjykata ka dy funksione themeltare: atë 
shtytës-evolutiv të përshkruar më sipër, i cili shpesh është rrjedhojë e vlerës që kanë 
vendimet e GJEDNJ, dhe faktit se Gjykata mund të përdorë në mbështetje të 
arsyetimeve të veta qëndrimet që kanë mbajtur Gjykatat homologe europiane dhe më 
gjerë dhe, nga ana tjetër, funksionin mbrojtës-konservativ, duke garantuar 
pandryshueshmërinë e mbrojtjes kushtetuese për ato vlera që konsiderohen si kryesore 
nga populli i Republikës së Shqipërisë, vullnetin e të cilit interpreton Gjykata 
Kushtetuese. Të dyja këto funksione janë njëherazi të rëndësishme dhe të 
barasvlefshme.”343 Po në këtë linjë, në një vendimin tjetër, GJK është shprehur se 
“Gjykata vlerëson se duhet të riinterpretojë praktikën e saj në lidhje me gjykimin në 
mungesë dhe sidomos në lidhje me të drejtën e të gjykuarit në mungesë, për t’u 
rivendosur në afat për të ankimuar vendimin e dhënë. Këtë mision gjykata e vlerëson 
se mund ta bëjë nëpërmjet interpretimit pajtues të dispozitave konkrete objekt 
shqyrtimi me Kushtetutën dhe me praktikën e GjEDNJ, e cila ka vendosur disa 
detyrime rreth problematikës që ka të bëjë me gjykimin në mungesë.”344  

 
Në shumë raste GJEDNJ ka theksuar se Konventa është “një instrument i 

gjallë” që duhet interpretuar sipas rrethanave aktuale”. Standardet e Konventës nuk 
duhen parë si statike, por si standarde që reflektojnë ndryshimet sociale. Ky lloj 
interpretimi dinamik ose evolutiv i Konventës nënkupton që GJEDNJ duhet të marrë 
parasysh realitetin bashkëkohor dhe jo situatën që mbizotëronte në kohën e hartimit të 
Konventës (1949-1950). Ajo argumenton se interpretimi teleologjik ose i qëllimit 
është veçanërisht i rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm të ligjit dhe ka nënvizuar 
rëndësinë e garancive “reale dhe efektive” për individët. KEDNJ, sipas GJEDNJ, 
duhet të interpretohet dhe zbatohet në një mënyrë që i bën të drejtat e saj praktike dhe 
efektive, jo teorike dhe iluzore. Mospasja e një qasjeje dinamike dhe evolutive nga 
GJEDNJ do të rrezikonte për t’u bërë një pengesë për reformë apo përmirësim.345 
GJEDNJ ka propozuar që të shqyrtohet situata brenda dhe jashtë Shteteve 
Kontraktuese për të vlerësuar, "në dritën e kushteve të sotme", cili është interpretimi 
dhe zbatimi i përshtatshëm i Konventës”346. 
 

341 Për më gjerë në lidhje me vlerën e KEDNJ dhe të vendimeve të GJEDNJ shih: Të Drejtat e Njeriut 
në Europë (Jurisprudencë dhe komente), Botim i Qendrës Europiane, 2001, f.49-52. 
342 Shih vendimin e GJK nr.30/2010. 
343 Shih vendimin nr.20/2011 të GJK. 
344 Shih vendimin nr.30/2010 të GJK. 
345 Shih çështjen e GJEDNJ Stafford kundër Mbretërisë së Bashkuar, § 68. 
346 Shih çështjen e GJEDNJ Tyrer kundër Mbretërisë së Bashkuar, 25 prill 1978. 
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2) Ndërkombëtarizimi i drejtësisë kushtetuese 
 

Në të drejtën kushtetuese bashkëkohore ka një tendencë për 
përfshirjen/inkorporimin e traktateve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në 
kushtetutat kombëtare, duke sjellë për rrjedhojë një zhvillim në drejtim të 
ndërkombëtarizimit të kushtetutave. Kushtetuta shqiptare ka reflektuar pothuajse në 
mënyrë identike katalogun e të drejtave të njeriut të parashikuara nga KEDNJ. 
Gjithashtu, referuar neneve 17 dhe 122 të Kushtetutës, marrëveshjet ndërkombëtare 
për të drejtat e njeriut, të ratifikuara me ligj, janë pjesë e sistemit të brendshëm të 
juridik dhe kanë epërsi mbi ligjet e zakonshme. 

 
Një zhvillim tjetër në ndërkombëtarizimin e të drejtës kushtetuese përfshin 

konvergjencën dhe krahasueshmërinë që përshkon juridiksionet kushtetuese. Gjysma 
e dytë e shekullit të XX dëshmon triumfin e konstitucionalizmit liberal. Tashmë, një 
numër mjaft i madh shtetesh kanë kushtetuta të shkruara, të cilat përmbushin 
standardet moderne kushtetuese. Si rezultat, shumica e shteteve në të gjitha pjesët e 
globit kanë kushtetuta të ngjashme, të cilat përfshijnë në mënyrë tipike një listë të të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe mekanizma kushtetues, si gjykatat 
kushtetuese ose komisionet e të drejtave të njeriut, për të siguruar realizimin e këtyre 
të drejtave. Konvergjenca ose përafrimi i kushtetutave ka krijuar një mundësi të 
shkëlqyer për gjykatat e shteteve të ndryshme për të mësuar nga njëra-tjetra. Për 
shembull, Gjykata Kushtetuese shqiptare është referuar, jo në pak raste, te 
jurisprudenca e gjykatave kushtetuese në Europë, veçanërisht te ajo e Gjermanisë dhe 
e Italisë.  

 
Përveç arsyeve të mësipërme, ndërkombëtarizimi i së drejtës kushtetuese ka 

ardhur si pasojë edhe e progreseve më të fundit në teknologji, inovacion si dhe në 
bashkëpunimin ekonomik-shoqëror.  
 
 

3.4  Kufizimet 
 

Ideja e Kushtetutës së gjallë nuk presupozon se ndryshimi i kuptimit të tekstit 
të Kushtetutës ndodh si rrjedhojë e interpretimit diskrecional të pakufizuar të gjyqtarit 
kushtetues. Gjyqtarët përdorin metoda të caktuara për interpretimin e gjuhës së 
Kushtetutës dhe u nënshtrohen kufizimeve me natyrë procedurale, materiale dhe etike. 

  
Më poshtë, në mënyrë të përmbledhur, janë evidentuar kufizimet kryesore në 

këtë drejtim. 
 

a. Teksti i Kushtetutës  
 

Gjuha, parashikimet dhe arkitektura e Kushtetutës, ndërkohë që përbëjnë 
pikënisjen dhe mbështetjen për interpretimin në linjën e Kushtetutës së gjallë, nga ana 
tjetër, shërbejnë si kufizime që u imponohen gjyqtarëve në zbatimin e Kushtetutës. 
Çdo kushtetutë ka identitetin dhe origjinalitetin e saj. Kjo ide është reflektuar edhe në 
jurisprudencën e GJK. Kështu, në një nga vendimet e saj, ajo është shprehur: “... Në 
aspektin kushtetues është e palejueshme dhe e pamundur që doktrina kushtetuese 
zyrtare të interpretohet ose të riinterpretohet në një mënyrë të tillë që të ndryshojë 
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sistemin e vlerave të sanksionuara në Kushtetutë, që të mohojë pajtueshmërinë e tyre, 
që të reduktojë garancitë mbrojtëse të epërsisë së saj në sistemin juridik, që të mohojë 
konceptimin e Kushtetutës si një akt i vetëm dhe harmonik, që të reduktojë garancitë e 
të drejtave dhe lirive të individit të sanksionuara në kushtetutë dhe që të ndryshojë 
modelin e ndarjes së pushteteve.”347. Në këtë kuptim mund të themi se Kushtetuta 
krijon qëndrueshmëri, por vetëm brenda disa kufijve. Brenda këtyre kufijve, ajo 
garanton gjithashtu hapjen. 

 
b. Precedenti 

 
Kur një çështje është në shqyrtim përpara Gjykatës Kushtetuese është e 

rëndësishme të ritheksohet vazhdimësia e jurisprudencës kushtetuese. Ne nuk mund 
t’ia nisim kurrë nga e para. Po të mos ishte kështu, vendimi do të dukej dhe, madje, do 
të ishte produkt i vullnetit të çastit dhe aspak rezultat i arsyetimit juridik, të 
mbështetur në dispozitat kushtetuese dhe të përpunuar përgjatë viteve të 
jurisprudencës. Kërkesa për vazhdimësi ka vlerë shumë të madhe. Nuk do të ishte e 
dëshirueshme, nëse jurisprudenca nuk do të ishte “e gjallë”; mirëpo zhvillimi bëhet 
shkallë-shkallë, rregullime e saktësime bëhen në mënyrë progresive. Kthesat 
rrënjësore janë shumë të rralla dhe, me një fjalë, ato nuk e ngrenë aspak reputacionin 
e Gjykatës Kushtetuese [ Zagrebelsky, supra]. Kjo është theksuar edhe nga GJK, e 
cila në një nga vendimet e saj është shprehur : “...Çdo ndryshim i “precedentëve të 
Gjykatës Kushtetuese apo korrigjim i doktrinës kushtetuese zyrtare nuk mund të bëhet 
mbi bazën e faktorëve të rastit, siç mund të jetë edhe ndryshimi i përbërjes së saj” 
(shih më gjerë vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Lituanisë të datës 28 Mars 2006). 
Sigurimi i vazhdimësisë së jurisprudencës kushtetuese përbën një detyrim për 
Gjykatën, por nga ana tjetër, në mënyrë të natyrshme jurisprudenca nuk mund të mos i 
nënshtrohet edhe evoluimit të saj. Nga kjo pikëpamje, ekziston përherë mundësia që 
jurisprudenca duke u plotësuar përmes konkluzionesh të reja interpretuese, edhe të 
ndryshohet, por Gjykata thekson se një ndryshim i praktikës mund të realizohet nëse 
ekzistojnë arsye të forta, që do ta justifikojnë një ndërmarrje të tillë, dhe, vetëm në 
rastet kur kjo është e paevitueshme, objektivisht e domosdoshme, si dhe 
kushtetutshmërisht e bazuar dhe e arsyetuar. Duke vendosur në kundërshtim me një 
praktikë të konsoliduar dhe pa dhënë argumente në lidhje me këtë fakt, Gjykata 
shmanget nga korniza e rregullave të një procesi të drejtë e të ndershëm, duke i 
mohuar mbrojtjen gjyqësore kërkuesit në kuptim të asaj se çfarë ky i fundit priste, 
bazuar në jurisprudencën e vetë Gjykatës.”348 
 

c. Kufizimet procedurale/Legjitimimi 
 

Gjykimi kushtetues nuk mund të vihet në lëvizje ex-officio. Kufizimet 
procedurale mund të parashikohen në dispozita kushtetuese, ligje organike apo në të 
dyja së bashku. Të gjitha subjektet që vënë në lëvizje GJK u nënshtrohen kritereve 
procedurale të vendosura në Kushtetutë dhe ligjin organik të saj. Legjitimimi (locus 
standi) me tre komponentët e vet (ratione personae,ratione temporis dhe ratione 
materiae) është mjaft i rëndësishëm për inicimin e gjykimit kushtetues. GJK është 
shprehur se “rregulli i shterimit të mjeteve nënkupton jo vetëm që ankuesi t’u jetë 
drejtuar të gjitha instancave gjyqësore të zakonshme përpara se t’i drejtohet Gjykatës 

347 Shih vendimin nr.30/2010 të GJK. 
348 Shih vendimin nr.21/2010 të GJK. 
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Kushtetuese, por edhe që të gjitha pretendimet (shkaqet) që ngre në këtë Gjykatë, t’i 
ketë paraqitur më parë në të gjitha instancat e zakonshme gjyqësore, të paktën në 
substancë, duke respektuar kërkesat formale dhe afatet e parashikuara në ligjin 
procedural”.349 Për procedurat e veçanta janë parashikuar kufizime procedurale si: 
interesi në çështjen konkrete për disa kategori subjektesh (si Avokati i Popullit, 
organet e qeverisjes vendore, organizatat etj), juridiksioni i GJK; afati 3-vjeçar apo 6 
mujor i paraqitjes së kërkesës, si dhe kritere të tjera të përcaktuara në ligjin organik 
(lidhja e drejtpërdrejtë e ligjit me zgjidhjen e çështjes, lidhja e drejtpërdrejtë e 
mosmarrëveshjes së kompetencave me ushtrimin e veprimtarisë së subjekteve në 
konflikt etj). Në një vendim tjetër ajo ka theksuar se: “...gjykata ose gjyqtari i cili 
kërkon kontrollin e kushtetutshmërisë së ligjit përpara Gjykatës Kushtetuese, duhet të 
respektojë disa kritere; së pari, gjykata ose gjyqtari, gjatë një procesi gjyqësor duhet të 
përcaktojë/identifikojë ligjin që zbatohet për zgjidhjen e çështjes konkrete; së dyti, 
duhet të parashtrojë arsye serioze për jokushtetutshmërinë e këtij ligji (të një ose të 
disa dispozitave të ligjit), duke referuar në normat ose parimet konkrete të 
Kushtetutës; së treti, të ketë krijuar bindjen se gjykimi nga gjykata ose gjyqtari nuk 
mund të përfundojë në mënyrë të pavarur nga gjykimi në Gjykatën Kushtetuese dhe 
se kjo gjykatë/ky gjyqtar nuk kishte mundësi ta zgjidhte çështjen, edhe pa iu drejtuar 
Gjykatës Kushtetuese; së katërti, të bëjë të gjitha përpjekjet për ta interpretuar ligjin 
në përputhje me Kushtetutën”. 350  
 
 

3.5 Disa përfundime 
 

Praktika kushtetuese dëshmon se kuptimi i Kushtetutës evoluon, ndryshon me 
kalimin e kohës dhe përshtatet në rrethana të reja, pa u amenduar formalisht. Bota 
është e përfshirë në një proces të vazhdueshëm ndryshimi politik, ekonomik, shoqëror 
dhe teknologjik, të cilin kushtetutëbërësi nuk mund ta parashikojë kur harton 
Kushtetutën. Ndaj, nuk është realiste të presësh që procesi i ndërlikuar amendues të 
ndjekë këto ndryshime.  

 
Ka disa faktorë që mbështesin idenë e Kushtetutës së gjallë, ndryshimin e 

kuptimit të tekstit të Kushtetutës. Dispozitat kushtetuese janë norma me hapësirë të 
madhe interpretimi, ndaj dhe janë të vështira për t’u futur në korniza të ngurta për sa i 
përket kuptimit të tyre. Dispozitat kushtetuese parimore janë, nga të gjitha rregullat 
juridike, ato që u nënshtrohen më lehtë tensioneve interpretative. Luhatjet dhe 
kontrastet janë të mundshme edhe gjatë periudhës kur një kushtetutë është në fuqi 
sepse parimet kushtetuese nuk janë norma të mbyllura, por përkundrazi, ato paraqesin 
hapje brenda tyre. Ideja se problemi që krijohet nga dispozitat kushtetuese parimore 
mund të shmanget duke mos i përfshirë ato në tekstin e kushtetutës apo duke 
përcaktuar kritere shteruese për zgjidhjen e problemeve që krijohen nga përplasja 
midis tyre, nuk gjen mbështetje në praktikën kushtetuese bashkëkohore. 

 
Përveç faktorëve të brendshëm, që lidhen me gjuhën dhe formulimet e vetë 

tekstit të Kushtetutës, ka dhe disa faktorë të jashtëm që ndikojnë në ndryshimin e 
kuptimit të Kushtetutës dhe zbatimit të saj, në kontekstin tonë. Jurisprudenca e 
GJEDNJ është një nga faktorët e jashtëm në këtë drejtim. Ajo ka një ndikim të 

349 Shih vendimin nr.1/2010 të GJK. 
350 Shih vendimin nr.52/2012 të GJK. 
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drejtpërdrejtë dhe autoritar në praktikën tonë kushtetuese, duke patur parasysh 
statusin kushtetues të KEDNJ. Në shumë raste, GJEDNJ ka theksuar se Konventa 
është “një instrument i gjallë” që duhet interpretuar sipas rrethanave aktuale”. Një 
arsye tjetër lidhet me faktin se shumica e shteteve në Europë e më gjerë kanë 
kushtetuta të ngjashme, të cilat përfshijnë në mënyrë tipike një listë të të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut dhe mekanizma kushtetues, si gjykatat kushtetuese ose 
komisionet e të drejtave të njeriut, për të siguruar realizimin e këtyre të drejtave. 
Konvergjenca ose përafrimi i kushtetutave ka krijuar një mundësi të shkëlqyer për 
gjykatat e shteteve të ndryshme për të mësuar nga njëra-tjetra. 

 
Ideja e Kushtetutës së gjallë nuk presupozon se ndryshimi i kuptimit të tekstit 

të Kushtetutës ndodh si rrjedhojë e rolit krijues të pakufizuar dhe arbitrar të gjyqtarit 
kushtetues. Ky i fundit, gjatë ushtrimit të detyrës së tij gjyqësore, i nënshtrohet disa 
kufizimeve të qenësishme. Këto kufizime janë me natyrë procedurale, materiale dhe 
etike. Kërkesat procedurale që lidhen me vënien në lëvizje të gjykimit kushtetues, 
juridiksionin, legjitimitetin e subjekteve që iniciojnë gjykimin, afatet, disponibilitetin 
e Gjykatës, etj., kanë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Gjuha, dispozitat dhe 
arkitektura e vetë Kushtetutës janë burimi i kufijve kryesorë, që u imponohen 
gjyqtarëve në zbatimin e Kushtetutës. Çdo kushtetutë ka identitetin dhe origjinalitetin 
e saj. Precedenti dhe kërkesa për vazhdimësi përbëjnë një tjetër detyrim për gjyqtarin. 
Nuk do të ishte e dëshirueshme, nëse jurisprudenca nuk do të ishte “e gjallë”; mirëpo 
zhvillimi bëhet shkallë-shkallë, rregullime e saktësime bëhen në mënyrë progresive.  
 
 

4. Interferimi (përzierja) i Gjykatës Kushtetuese në funksionin e 
ligjvënësit: jurisprudenca kushtetuese 
 

Praktika kushtetuese në Shqipëri tregon se, si në të gjitha vendet ku zbatohet 
kontrolli kushtetues i ligjeve, tendencat e reja lidhur me raportet ndërmjet Gjykatave 
Kushtetuese dhe ligjvënësit janë reflektuar edhe në jurisprudencën e GJK shqiptare. 
Këto zhvillime janë pasojë e ndërkombëtarizimit të së drejtës kushtetuese, 
konvergjencës dhe krahasueshmërisë, që përshkon juridiksionet kushtetuese. GJK 
shqiptare, siç është përmendur dhe më sipër, është referuar jo në pak raste te 
jurisprudenca e Gjykatave Kushtetuese në Europë, veçanërisht te ajo e Gjermanisë 
dhe e Italisë. Në vijim, do të trajtojmë jurisprudencën kushtetuese lidhur me konceptin 
e “prezumimit kushtetues të ligjit” dhe interpretimit pajtues, kontrollin e ometimit 
legjislativ dhe zbrazëtirën (boshllëkun) legjislative të shkaktuar nga shfuqizimi i ligjit 
antikushtetues.  

 
 
a. Prezumimi i kushtetutshmërisë së ligjit dhe interpretimi pajtues 

 
Ideja për ta ruajtur/”shpëtuar” ligjin, mbi bazën e prezumimit të 

kushtetutshmërisë së tij, e ka lejuar Gjykatën Kushtetuese të shmangë shfuqizimin e 
ligjit, për të mos krijuar zbrazëtirë legjislative, duke përzgjedhur një interpretim që e 
bën kuptimin e ligjit/dispozitës të pajtueshëm me Kushtetutën. Në disa raste, mund të 
ketë shkuar dhe më tej, duke plotësuar, në mënyrë të përkohshme ose të përhershme, 
zbrazëtirën që mund të krijohej/rridhte nga shfuqizimi/nuliteti i ligjit/dispozitës. 
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Këto lloj vendimesh interpretuese janë përdorur në mënyrë të zgjeruar nga 
Gjykatat Kushtetuese të Italisë, Gjermanisë, Spanjës, Hungarisë dhe Këshilli 
Kushtetues në Francë, ku, në shumë raste ato kanë vendosur, jo të anullojnë ligjin e 
kundërshtuar, por të modifikojnë kuptimin e tij, duke vendosur një përmbajtje të re e 
duke e sjellë ligjin në pajtim me Kushtetutën si rezultat i interpretimit kushtetues. 

 
Në vendimet e ashtuquajtura “vendime shtesë/plotësuese” të Gjykatës 

Kushtetuese italiane, megjithëse kuptimi alternativ i tekstit të dispozitës që është 
antikushtetues nuk preket, Gjykata ka transformuar kuptimin normativ të saj, në disa 
raste duke e ngushtuar, në disa raste të tjera duke e zgjeruar sferën e zbatimit, pa futur 
një normë të re në sistemin ligjor ose duke krijuar norma të reja.  

 
Në të gjitha këto raste, interferimi i Gjykatave Kushtetuese në legjislacionin 

ekzistues ka ndjekur dy linja kryesore veprimi: së pari, duke plotësuar funksionet 
legjislative si një legjislator i përkohshëm ose duke shtuar rregulla në legjislacionin 
ekzistues nëpërmjet vendimeve interpretative; dhe së dyti, duke interferuar me efektet 
e përkohshme të legjislacionit ekzistues.   
  
 Jurisprudenca kushtetuese shqiptare 
  
 Në fillimet e veta, GJK shqiptare, në disa raste, disi në mënyrë ‘euforike’ për 
rolin e saj, ka marrë përsipër haptazi të kryejë rolin e ligjvënësit pozitiv, duke 
ndryshuar tekstin e dispozitës ligjore të kontrolluar. Në një nga vendimet e para të saj 
në 1992, me objekt kontrollin kushtetues të ligjit nr.7575, datë 29.06.1992 “Për 
ndryshimin e nenit 283 të Kodit Civil”, GJK shprehet se për shkak të 
antikushtetutshmërisë së dispozitës “...Gjykatës Kushtetuese i imponohet detyra ligjore 
që të ndryshojë paragrafin 2 të nenit 1 të ligjit nr.7575, datë 29.06.1992.” Në 
dispozitivin e vendimit ajo shprehet: “1. Paragrafi 2 i nenit 1 të ligjit nr.7575, datë 
29.06.1992 të ndryshohet si vijon: “Kur qiramarrësi nuk pranon vendimin përkatës të 
organit ekzekutiv kompetent në rreth për dorëzimin e sipërfaqes të tepërt të banimit, ky 
organ nxjerr urdhër administrativ. Qiramarrësi ka të drejtë të ankohet kundër këtij 
urdhëri në gjykatën e rrethit përkatës brenda pesë ditëve nga dita kur ai i është njoftuar. 
Vendimi i gjykatës së rrethit është i formës së prerë. Ankimi, që është bërë brenda afatit 
pesëditor, pezullon zbatimin e urdhërit administrativ”. 2. Shfuqizimin e paragrafit të 
fundit të nenit 1 të këtij ligji, sepse kontrata e paligjshme e nënqirasë pjesore ose tërësore 
të një banese shtetërore nuk përbën tepricë sipërfaqe banimi, por është një nga shkaqet 
që gjykata, me kërkesën e Ndërmarrjes Komunale Banesa qiradhënëse, mund të zgjidhë 
në çdo kohë kontratën e qirasë, sepse qiramarrësi e ka përdorur sipërfaqen e banimit jo 
sipas ligjit ose kontratës (shkronja “b” e nenit 286 të Kodit Civil).”351 
 
 Në një rast tjetër, GJK e vënë në lëvizje nga Gjykata e Rrethit Tiranë, shqyrtoi 
kushtetutshmërinë e fjalisë së dytë të paragrafit të katërt të nenit 14 të ligjit nr.7566, datë 
25.05.1992 “Për armët”, ku parashikohej : “Autorët e veprës penale të armëmbajtjes pa 
leje të hetohen e gjykohen në gjendje arresti”.352 GJK arriti në konkluzionin se dispozita 
e kundërshtuar ishte e papajtueshme me dispozitat kryesore kushtetuese dhe në 
dispozitiv vendosi: “Fjalia e parë e paragrafit të katërt të nenit 14 të ligjit nr.7566, datë 
25.05.1992 “Për armët” të ndryshohet si vijon: “Organet e policisë së rendit lejohen që 

351 Shih vendimin nr. 6/1992 të GJK. 
352 Shih vendimin nr.8/1992 të GJK. 
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pa miratimin paraprak të prokurorit të rrethit përkatës, të kryejnë kontrolle të personit ose 
të banesës vetëm në raste flagrante ose kur kanë të dhëna mjaftësisht të bazuara se ai 
mban pa leje armë, municione apo eksploziv. Menjëherë pas kryerjes së çdo kontrolli të 
tillë, e gjithësesi jo më vonë se 12 orë nga përfundimi i tij, organet e policisë detyrohen 
të njoftojnë prokurorin e rrethit përkatës për miratim”; - Shfuqizimin e fjalisë së dytë të 
paragrafit të katërt të nenit 14 të ligjit nr.7566, datë 25.05.1992 “Për armët”, me këtë 
përmbajtje:“Autorët e veprës penale të armëmbajtjes pa leje të hetohen e gjykohen në 
gjendje arresti”.”  
 

Vendimet e mësipërme janë raste përjashtimore. GJK, pas miratimit të 
Kushtetutës dhe ligjit organik të saj, i është përmbajtur rregullit se ajo “ka vetëm të 
drejtën e shfuqizimit të akteve që shqyrton”.353 Madje, në disa vendime GJK, për të 
treguar vetpërmbajtje në funksion të parimit së ndarjes së pushteteve dhe respektimit të 
kufijve të juridiksionit të saj, është shprehur se ajo nuk është ligjvënës pozitiv. Kështu 
për shembull, në vendimin nr.75/2002, GJK, ndër të tjera është shprehur: ”... Për 
interpretimin e këtyre normave, Gjykata Kushtetuse nuk merr përsipër të kryejë rolin 
e legjislatorit pozitiv, duke parashikuar një për një të gjitha rastet që mund të 
përfshihen në këto shkaqe kushtetuese, sepse do të ishte e pamundur një gjë e tillë 
ndërkohë që Kushtetuta, ligjet, apo edhe vendimet gjyqësore nuk mund të kodifikojnë 
me saktësi aktet e sjelljet që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit a 
prokurorit, apo rastet se kur ligji është shkelur rëndë. Interpretimi që Gjykata 
Kushtetuese i bën dispozitave apo termave konkrete të Kushtetutës ka për qëllim që 
në mënyrë analitike të japë dhe të përcaktojë kriteret, konceptet bazë si dhe parimet 
mbi të cilat duhet të mbështetet organi kompetent për të konkluduar lidhur me 
aplikimin e shkakut të përshtatshëm kushtetues për shkarkimin e gjyqtarit të Gjykatës 
Kushtetuese, të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë si dhe të Prokurorit të Përgjithshëm. 
...”354  

 
Qëndrimi i mësipërm është ritheksuar në vendimin nr.12/2010 të GJK, në të 

cilin ajo ndër të tjera shprehet: “... Duke konfirmuar jurisprudencën e saj të 
mëparshme se detyrë e kësaj Gjykate nuk është të vihet në rolin e ligjvënësit pozitiv 
dhe të përcaktojë rregullime ligjore, por të kontrollojë nëse zgjidhja që jep ligjvënësi 
është në përputhje me dispozitat e Kushtetutës...”.355  

 
Parimi i prezumimit të kushtetutshmërisë së ligjit është shprehur nga GJK me 

vendimin nr. 16/2008, në të cilin, ndër të tjera theksohet se “...në vlerësimin e 
kushtetutshmërisë së kufizimit të të drejtave e lirive individuale, kjo Gjykatë niset nga 
prezumimi i kushtetutshmërisë së ligjit me Kushtetutën. Kjo do të thotë, se Gjykata 
Kushtetuese nuk ka autoritet të kontrollojë synimet dhe drejtësinë e zgjidhjeve të 
aplikuara nga ana e ligjvënësit. Detyrë e Gjykatës Kushtetuese është të vlerësojë nëse 
zgjidhjet ligjore të aplikuara nuk shkelin normat dhe vlerat kushtetuese. ...”.356 Ky 
parim është rikonfimuar në vendimin nr. 29/2010: ”... Gjykata Kushtetuese rithekson, 
se në vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjeve, niset nga prezumimi i pajtueshmërisë 
së tyre me Kushtetutën. Kjo do të thotë se, lidhur me jokushtetutshmërinë e 
pretenduar duhet të parashtrohen argumente bindëse për t’i dhënë mundësi Gjykatës 
Kushtetuese të vlerësojë nëse zgjidhjet ligjore të aplikuara shkelin normat dhe vlerat 

353 Neni 132 
354 Shih vendimin nr.75/2002 të GJK. 
355 Shih vendimin nr,12.2010 të GJK. 
356 Shih vendimin nr.16/2008 të GJK. 
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kushtetuese. Gjykata çmon se Kuvendi, si organ ligjvënës, ka të drejtë të zbatojë apo 
konkretizojë politika të caktuara për përmirësimin e qeverisjes dhe zhvillimin e vendit 
në tërësi, apo t’u përgjigjet prioriteteve e problemeve të ndryshme të vendit. 
Megjithatë, duhet të ritheksohet se ligjet apo dispozita të veçanta të tyre, të miratuara 
nga ligjvënësi për këtë qëllim, nuk duhet të vijnë në kundërshtim me dispozitat e 
Kushtetutës.”357  

 
Gjatë viteve të fundit në jurisprudencën kushtetuese, si rrjedhojë edhe e ndikimit 

të zhvillimeve kushtetuese dhe jurisprudencës së huaj të përmendur më sipër, vërehen 
vendime me objekt kontrollin e kushtetutshmërisë të ligjeve që përmbajnë interpretime 
të ashtuquajtura “pajtuese me Kushtetutën”. Për herë të parë kjo teknikë inerpretimi 
është përdorur me vendimin nr.29/2010, ku GJK ndër të tjera shprehet se: “...Gjykata 
vlerëson se, në rastin në shqyrtim, mund të aplikohet një interpretim pajtues i ligjit të 
kundërshtuar. Ky interpretim është i mundur kur një ligj apo dispozitë ligjore mund të 
interpretohet në më shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat është në pajtim me 
Kushtetutën. Kjo metodë kërkon efektet kushtetuese të rezultateve të ndryshme dhe 
përzgjedh rezultatin që është në pajtim me vlerat kushtetuese, duke marrë parasysh 
këtu të drejtat themelore të individëve. “... Bazuar në këtë interpretim pajtues, Gjykata 
arrin në përfundimin se ligji i kundërshtuar është kushtetues, me kusht që dispozitat e 
tij të interpretohen si më sipër. Asnjë interpretim tjetër i këtyre dispozitave nuk është i 
lejueshëm nga pikëpamja kushtetuese dhe se mbrojtja e të drejtave të fituara nuk 
mund të arrihet në rast se dispozitave të kundërshtuara u jepet një kuptim tjetër.”358 

 
Një linjë e ngjashme me vendimin e mësipërm është mbajtur edhe në vendimin 

nr. 30/2010, ku GJK ndër të tjera shprehet se: “...Gjykata Kushtetuese e çmon me vend, 
që në përputhje me nenin 124 të Kushtetutës të bëjë një interpretim të nenit 33 të 
Kushtetutës, si edhe të pajtueshmërisë me të të neneve të K.Pr.P., për të cilat gjykata 
referuese ka paraqitur ankim me këtë dispozitë. Pika 2 e nenit 33 të Kushtetutës 
përcakton se personat që i fshihen drejtësisë humbasin të drejtën për t’u dëgjuar nga 
gjykata. Në këtë kuptim Kushtetuta ka bërë një zgjedhje që ligjëson gjykimin e të 
pandehurit në mungesë kur plotësohen disa kushte, për të cilat në jurisprudencën e 
kësaj Gjykate dhe në praktikën gjyqësore kanë ekzistuar interpretime e qëndrime 
relativisht të ndryshme. Edhe për këtë arsye Gjykata Kushtetuese e çmon të 
nevojshme që, për të siguruar standardet kushtetuese, duhet reflektuar duke u bazuar 
edhe në praktikën e GJEDNJ. Në radhë të parë është e domosdoshme që i pandehuri 
duhet ketë dijeni në se ndaj tij ka filluar një proces penal dhe, në radhë të dytë, ky 
duhet të heqë dorë vullnetarisht nga pjesëmarrja në të. Gjykata arrin në këtë 
përfundim, për arsye se heqja dorë nënkupton një akt vullneti nga ana e të pandehurit, 
që siç është pranuar nga teoria e së drejtës penale, për të pasur një akt vullnetar duhet 
të ketë në radhë të parë një proces të brendshëm të perceptimit të realitetit nga ana e të 
pandehurit dhe më pas një proces të brendshëm vendimmarrjeje prej tij. Gjykata 
vlerëson se në të njëjtën mënyrë në këtë aspekt duhet kuptuar dhe përmbajtja e nenit 
147/2 i K.Pr.P., në të cilin thuhet: “Në qoftë se është dhënë vendimi në mungesë, i 
pandehuri mund të kërkojë rivendosjen në afat për të bërë ankim kur provon se nuk ka 
pasur dijeni për vendimin. ...”. Në përfundim të arsyetimit GJK shprehet se 
“...konform praktikës së Gjykatës Europiane, Gjykata Kushtetuese çmon se kërkesa e 
paraqitur nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë nuk duhet pranuar sepse edhe 

357 Shih vendimin nr.29/2010 të GJK. 
358 Po aty. 
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ashtu siç janë formuluar dy paragrafët e dispozitave të kontestuara, po qe se 
interpretohen në këtë mënyrë, shmanget mundësia e dykuptimësisë së tyre.”359  

 
Në një rast tjetër, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë i është drejtuar GJK me 

pretendimin se fjalia “Në këtë rast gjyqtari mund të transferohet edhe në institucionet 
e parashikuara në nenin 28/1 të këtij ligji, duke përfituar pagesën e gjyqtarit”, si dhe 
shprehja “ose më të ulët” të nenit 42/1 të ligjit nr. 9877/2008 “Për organizimin e 
Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” duhet të shfuqizohen, pasi bien në 
kundërshtim me nenet 7, 138 dhe 147/5 të Kushtetutës.360 GJK vlerësoi se, në rastin 
në shqyrtim, mund të aplikohej një interpretim pajtues i ligjit të kundërshtuar. Ky 
interpretim, sipas GJK, “është i mundur kur një ligj apo dispozitë ligjore mund të 
interpretohet në më shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat është në pajtim me 
Kushtetutën.” Për këtë qëllim ajo bëri një interpretim sistematik të dispozitave ligjore 
të nenit 42/1 dhe nenit 28/1 të ligjit nr. 9877/2008: “Duke analizuar dispozitën e nenit 
28/1 të ligjit nr. 9877/2008, Gjykata vëren se, transferimi jashtë sistemit gjyqësor, në 
institucionet përkatëse të parashikuara në këtë nen, bëhet me konsensusin e gjyqtarit, 
në respekt të standardit kushtetues të dhënies së pëlqimit, siç është përcaktuar në 
nenin 147/5 të Kushtetutës. Sipas nenit 42/1 të ligjit 9877/2008 gjyqtari mund të 
transferohet jashtë sistemit gjyqësor, në institucionet e parashikuara në nenin 28/1 të 
po këtij ligji, edhe në rastet e riorganizimit gjyqësor, duke përfituar pagën e gjyqtarit. 
Nisur nga tërësia e këtyre dispozitave si dhe nga qëllimi (ratio legis) i ligjit 
9877/2008, Gjykata vlerëson se transferimi i gjyqtarit në institucionet e parashikuara 
në nenin 28/1, në rastet e riorganizimit gjyqësor, bëhet me pëlqimin e tij dhe duke 
ruajtur pagën e gjyqtarit. Në vlerësimin e Gjykatës, dispozitat e neneve 42/1 dhe 28/1 
të ligjit 9877/2008, të para në harmoni me njëra tjetrën, respektojnë garancitë 
kushtetuese të dhënies së pëlqimit dhe të ruajtjes së pagës së gjyqtarit, në përputhje 
me dispozitat kushtetuese. [...] Bazuar në çka është arsyetuar më sipër, Gjykata arrin 
në përfundimin se ligji i kundërshtuar është kushtetues, sipas interpretimit të 
mësipërm.” Me mendimin në pakicë jemi shprehur kundër qëndrimit të shumicës.  

 
Pakica në vendimin e mësipërm,361 ndër të tjera, ka argumentuar se “... sipas 

nenit 42/1, për nevojat e riorganizimit gjyqësor, gjyqtarët mund të transferohen edhe 
në institucionet e parashikuara në nenin 28/1, duke përfituar pagën e gjyqtarit. 
Pavarësisht se në këtë rast ligji hesht për sa i përket dhënies së pëlqimit, pakica arrin 
në konkluzionin se ky transferim, sipas kuptimit normativ të dispozitës, bëhet pa 
pëlqim. Siç duket qartë nga krahasimi i këtyre dispozitave, transferimi jashtë sistemit 
gjyqësor në rastet e parashikuara nga neni 28/1 është i ndryshëm nga transferimi 
jashtë sistemit gjyqësor në rastet e parashikuara nga neni 42/1. Kështu, transferimi 
sipas nenit 28/1 bëhet me kërkesë të institucioneve, pëlqim të gjyqtarit dhe duke 
ofruar një trajtim financiar sa paga më e lartë ndërmjet dy pagave. Ndërsa transferimi 
sipas nenit 42/1 bëhet për arsye të riorganizimit gjyqësor, pa pëlqim dhe paga e ofruar 
është sa paga e gjyqtarit. Pra, pakica është e mendimit se nuk mund të bëhet një 
interpretim pajtues i këtyre dy dispozitave.” GJK e rrëzoi këtë pretendim të kërkuesit 
duke argumentuar se në jurisprudencën e saj, ajo është shprehur se “interpretimi 
pajtues është i mundur kur një ligj apo dispozitë ligjore mund të interpretohet në më 
shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat është në pajtim me Kushtetutën. Metoda e 
interpretimit pajtues kërkon efektet kushtetuese të rezultateve të ndryshme dhe 

359 Shih vendimin nr.30/2010 të GJK. 
360 Shih vendimin nr.5/2012 të GJK. 
361 Shih pakicën në vendimin nr.5/2012 të GJK, gjyqtarët: B.Dedja, P.Plloçi, S.Berberi. 
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përzgjedh rezultatin që është në pajtim me vlerat kushtetuese, duke marrë parasysh 
këtu të drejtat themelore të individëve. ... [Ç]ështja në shqyrtim ka të bëjë me 
mënyrën e interpretimit të dispozitës objekt kërkese lidhur me shtrirjen në kohë të 
efekteve të saj. Kjo detyrë është kompetencë e organeve të ngarkuara me zbatimin e 
ligjit dhe nuk ka të bëjë me paqartësinë e interpretimit që duhet t’i bëhet asaj, me 
qëllim respektimin e parimeve kushtetuese.”  
 

b. Kontrolli kushtetues i zbrazëtisë (ometimit) legjislativ  
 

Studime krahasuese të kohëve të fundit në të drejtën kushtetuese tregojnë se në 
juridiksionin e Gjykatave Kushtetuese objekt i kontrollit kushtetues nuk është vetëm 
legjislacioni ekzistues në fuqi, por edhe mungesa e një legjislacioni të tillë, në rastet 
kur ligjvënësi nuk përmbush detyrimin e tij kushtetues për të nxjerrë një ligj për një 
çështje specifike, ose kur legjislacioni është nxjerrë i paplotë ose është 
diskriminues.362  

 
Ometimet legjislative janë vlerësuar dy llojesh: ometime absolute dhe 

relative.363 Ometimi legjislativ absolut konsiderohet rasti kur ligjvënësi nuk ka 
rregulluar me ligj një marrëdhënie të caktuar si rrjedhojë e një detyrimi kushtetues, 
ndërsa ometimi legjislativ relativ është rasti kur ligji i nxjerrë nga ligjvënësi është i 
paplotë.364 

 
Lidhur me kontrollin kushtetues të ometimeve legjislative absolute Gjykatat 

Kushtetuese kanë zbatuar këtë kontroll nëpërmjet dy rrugëve gjyqësor. Së pari, kur 
shqyrtojnë një kërkesë kundër ometimit antikushtetues absolut të legjislatorit dhe, së 
dyti, kur shqyrtojnë një ankim të veçantë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të 
shkaktuar nga ometimi i legjislatorit.  

 
Në shumicën e Kushtetutave europiane nuk parashikohet shprehimisht 

kontrolli i kushtetutshmërisë së ometimit legjislativ, por ka edhe përjashtime.365 
Kërkesa e drejtpërdrejtë që synon këtë lloj kontrolli është vendosur fillimisht në 
Kushtetutën e ish Jugosllavisë në vitin 1974,366 dhe dy vite më vonë është inkorporuar 
në Kushtetutën e Portugalisë në vitin 1976,367 duke i dhënë të drejtën vetëm disa 
organeve të larta për ta vënë në lëvizje Gjykatën. Gjithashtu Kushtetuta në Hungari i 
njeh të drejtën Gjykatës Kushtetuese të vendosë ex officio mbi bazën e kërkesës së 
çdo individi lidhur me jokushtetutshmërinë e ometimit legjislativ, duke patur në 
kompetencë udhëzimin e ligjvënësit për përmbushjen e detyrimit të tij brenda një afati 
specifik si edhe duke përcaktuar rregullat që duhet të sanksionohen. Kjo kompetencë i 
është atribuar gjithashtu Gjykatës Kushtetuese në Kroaci, e cila mund të procedojë 

362 Sokol Sadushi, Drejtësia Kushtetuese në Zhvillim: Trajtime teorike dhe të praktikës së gjykimit 
kushtetues, Bot. Toena, 2012, f.235-260; Allan R. Brewer-Carías, Constitutional Courts as Positive 
Legislators: A Comparative Law Study, Cambridge Univ. Press, 2013; “Probleme të ometimit 
legjislativ në jurisprudencën kushtetuese”, Raport i përgjithshëm i Kongresit XIV të Konferencës së 
Gjykatave Kushtetuese Europiane, Vilnius, 2008. 
363 Sokol Sadushi, Drejtësia Kushtetuese në Zhvillim: Trajtime teorike dhe të praktikës së gjykimit 
kushtetues, Bot. Toena, 2012, f.236-7. 
364 Po aty, f 236. 
365 Po aty, f.237. 
366 Allan R. Brewer-Carías, Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study, 
Cambridge Univ. Press, 2013 
367 Po aty 
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gjithashtu ex officio.368 Kushtetuta shqiptare nuk parashikon në mënyrë të shprehur 
një kompetencë të tillë për Gjykatën Kushtetuese.  

 
Mjet tjetër i përdorur nga gjykatat kushtetuese për të kontrolluar ometimet 

legjislative janë kërkesat ‘amparo’ ose ankimet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
të cilat mund të kërkohen kundër dëmeve ose rreziqeve që ometimet legjislative të 
pretenduara mund të shkaktojnë te këto të drejta. Në këtë kuptim, është rasti në 
Gjermani ku ankimi për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese, është përdorur nga 
Gjykata Kushtetuese federale si një mjet për kontrollin e ometimeve legjislative 
absolute, për shembull në rastet lidhur me të drejtat e fëmijëve të lindur jashtë 
martese, duke detyruar legjislatorin të reformojë Kodin Civil në një kohë të 
caktuar.369 Edhe Gjykata Kushtetuese e Çekisë ka plotësuar një boshllëk të rrjedhur 
nga ometimi legjislativ lidhur me rritjen e qerave të apartamenteve, në të cilin Gjykata 
vlerësoi se “roli i saj për të mbrojtur kushtetutshmërinë nuk mund ta kufizojë 
funksionin e saj thjesht në pozicionin e legjislatorit negativ”.370 

 
Sipas studimeve krahasuese të përmendura më sipër, në rastet e kontrollit 

kushtetues të ometimeve legjislative relative, gjatë dekadave të fundit, veçanërisht në 
sistemet e kontrollit të përqëndruar kushtetues, Gjykatat Kushtetuese kanë zhvilluar 
teknikën e deklarimit antikushtetues të dispozitave të paplota, por, si rregull, duke 
mos i anulluar ato, ia kanë kthyer legjislatorit me udhëzime dhe rekomandime për të 
korrektuar ometimin legjislativ jo kushtetues. Në të gjitha këto raste, Gjykatat 
Kushtetuese kanë zhvilluar një rol ‘asistues’ dhe ‘bashkëpunues’ me ligjvënësin, 
veçanërisht për të mbrojtur të drejtën e barazisë dhe mosdiskriminimit. Këto 
udhëzime ose direktiva drejtuar ligjvënësit nga Gjykatat Kushtetuese, nëse mund të 
konsiderohen të tilla, në disa raste kanë karakter jo detyrues, në disa raste 
konsiderohen me karakter detyrues dhe në disa të tjera si parashikime legjislative. 
 

Zbrazëtia ligjore dhe hyrja në fuqi e vendimit të GJK 
 
Roli i dytë i Gjykatave Kushtetuese që interferon në legjislacionin ekzistues i 

referohet pushtetit të këtyre gjykatave për të përcaktuar efektet e përkohshme të 
legjislacionit. Kjo mund të vërehet, në të drejtën e krahasuar, lidhur me tre situata të 
ndryshme: nëpërmjet shtyrjes së efekteve të vendimeve të gjykatave; nëpërmjet 
shtrirjes me efekt prapaveprues të efekteve të vendimeve të gjykatave dhe nëpërmjet 
risjelljes në jetë të legjislacionit të shfuqizuar si pasojë e kontrollit kushtetues.  

 
Rasti i parë, në të cilin Gjykatat Kushtetuese interferojnë me funksionet 

legjislative, duke modeluar efektet e përkohshme të vendimeve të tyre që deklarojnë 
jokushtetutshmërinë e një ligji, është kur Gjykata vendos një vacation sentenciae, 
duke vendosur kur një legjislacion i anulluar do të pushojë së paturi efekte në të 
ardhmen duke shtyrë hyrjen në fuqi të vendimit dhe duke zgjatur zbatimin e ligjit të 
deklaruar antikushtetues. Kjo praktikë haset në shumë vende në Europë si Gjermani, 
Itali, Austri, Belgjikë, Çeki, Kroaci e Poloni. 

 
Një aspekt tjetër që lidhet me efektet e përkohshme të Gjykatës Kushtetuese 

ureferohet efekteve prapavepruese ose jo të këtyre vendimeve. Qasja klasike ndaj 

368 Po aty. 
369 Vendimi i GJK Federale gjermane nr.26/1969, I.Härtel. 
370 Vendimi Pl.US 8/02, Rent Control II, nr.528/2002; Pl. US 2/03 Rent Control III, nr.84/2003. 
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këtyre çështjeve, në parim, në sistemin e shpërndarë të kontrollit kushtetues, ka qenë 
se vendimet gjyqësore që kontrollojnë ligjin konsideroheshin deklarative, me efekt 
prapavepruese ex tunc, ab initio. Ky ka qenë parimi tradicional në Shtetet e 
Bashkuara, duke u dhënë vendimeve të Gjykatës së Lartë efekt prapaveprues 
(retroaktiv), veçanërisht në çështjet penale.371 Sidoqoftë, ky parim ka ardhur duke u 
zbutur për shkak të efekteve të mundshme negative ose të padrejta mbi pasojat e 
krijuara nga ligji i deklaruar antikushtetues. Kështu, nga rregull absolut ai është 
braktisur duke i njohur autoritetin Gjykatës për t’i dhënë ose mohuar efekte 
retroaktive vendimit të saj në çështjet kushtetuese. E njëjta zbutje e parimit ka 
ndodhur në vendet me një sistem të përqëndruar të kontrollit kushtetues, siç është rasti 
i Gjermanisë, ku megjithëse parimi bazë është se vendimi që deklaron ligjin 
antikushtetues ka efekt ab initio, në praktikë është e pazakontë të gjesh vendime 
anulluese të ligjeve me efekte të pastra ex tunc.372 Në Shqipëri vendimi i GJK që ka 
shfuqizuar një ligj si të papajtueshëm me Kushtetuën, si rregull sjell efekte juridike 
nga data e hyrjes së tij në fuqi.373 

 
Nga ana tjetër, në vendet me sistem të përqëndruar të kontrollit kushtetues, 

megjithëse parimi fillestar që ndjek idetë e Kelsenit të adoptuara në Kushtetutën 
austriake në vitin 1920 ishte se efektet e vendimeve anulluese të ligjit janë në parim 
ex nunc pro future, ky parim është lehtësuar veçanërisht në cështjet penale, duke 
pranuar efektet retroaktive të këtyre vendimeve. Kjo tendencë e përgjithshme është 
parim i zakonshëm i zbatuar sot për shembull në Spanjë, Francë, Kroaci, Serbi, 
Sllovaki. Edhe në Shqipëri, në ligjin organik të GJK janë parashikuar disa raste kur 
vendimi që shfuqizon ligjin ka efekte prapavepruese.374 

 
Së fundi, si rregull, po sipas shkrimeve të Kelsenit në vitin 1928, vendimet e 

kontrollit kushtetues që deklarojnë nulitetin e një dispozite ligjore nuk risjellin në fuqi 
legjislacionin e mëparshëm që ligji i anulluar ka shfuqizuar. Ky rregull vazhdon të 
zbatohet pothuajse në të gjitha vendet në Europë,375 duke përfshirë edhe Shqipërinë. 

 
 

5. Konkluzione 
 

Më lart u shprehëm se Gjykata Kushtetuese, si të gjitha organet e tjetra 
shtetërore duhet t’i nënshtrohet Kushtetutës. Parimi i ndarjes dhe balancimit të 
pushteteve i imponohet edhe vetë organit të ngarkuar nga Kushtetuta për kontrollin e 
respektimit të këtij parimi. Në këtë kuptim, GJK nuk ka kompetencë formale për të 
ndryshuar Kushtetutën dhe asaj nuk i lejohet të ‘uzurpojë’ kompetencat që i janë 
atribuar ligjvënësit. Por, a mund të shmanget në praktikë ndërhyrja/përfshirja e 

371 Shih Norton k.Selby County, 118 US 425 (19986); J.A.Grant, “The legal Effect of a Ruling that a 
Statute is Unconstitutional”, Detroit College of Law Review (1978), nr.2, f.207. 
372 Shih Francisco Fernandez Segado, referuar në Allan R. Brewer-Carías, Constitutional Courts as 
Positive Legislators: A Comparative Law Study, Cambridge Univ. Press, 2013 
373 Neni 76, pika 1, i ligjit nr.8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”. Është i paqartë dhe mjaft i diskutueshëm, përsa i përket 
efekteve që mund të sjellë, rregulli që parashikon ligji organik i GJK në nenin 79: “Vendimi i Gjykatës 
Kushtetuese që bën interpretimin e Kushtetutës ka fuqi prapavepruese”.  
374 Po aty, neni 76, pika 2. 
375 Sokol Sadushi, Drejtësia Kushtetuese në Zhvillim: Trajtime teorike dhe të praktikës së gjykimit 
kushtetues, Bot. Toena, 2012, f.240-241. 
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Gjykatës në funksionet e ligjvënësit ndërkohë që ka kompetencën për të shfuqizuar 
ligjin? A mund të konsiderohet shfuqizimi i ligjit si një veprimtari legjislative?  

 
Në fillim të shekullit të XXI-të, studimet e përmendura më sipër, mbrojnë 

idenë se gjykatat kushtetuese nuk janë më të kufizuara si Ligjvënës negativë në 
mënyrën tradicionale, për shkak se roli i tyre nuk është më i reduktuar për të 
kontrolluar kushtetutshmërinë e ligjeve, për të deklaruar antikushtetutshmërinë e tyre, 
apo për të anulluar ato kur janë në kundërshtim me Kushtetutën. Gjykatat kushtetuese 
kanë marrë një rol më aktiv kur shqyrtojnë legjislacionin kundrejt Kushtetutës. Ky rol 
në rritje i gjykatave në politikat legjislative ka çuar studies të ndryshëm të flasin për 
një “qeverisje të gjyqësorit” ose “gjyqësorizim të politikës”. Sipas Georges Vedel 
“guri i vërtetë i provës për “qeverinë e gjykatësve” gjendet tek liria që përvetëson 
gjykatësi kushtetues, jo duke zbatuar Kushtetutën apo duke e interpretuar atë në 
mënyrë konstruktive, por, pavarësisht çfarë emri i japim, duke e plotësuar atë, në mos 
duke e korrigjuar nëpërmjet rregullave, të cilat përbëjnë në të vërtetë krijimin e tij të 
mirëfilltë”. 

 
Si pasojë e zhvillimit të disa parimeve/metodave të reja, për shembull, parimi i 

ruajtjes së ligjit për shkak të prezumimit të kushtetutshmërisë së tyre, i ka orientuar 
gjykatat kushtetuese t’i interpretojnë ato në harmoni me Kushtetutën, me qëllim që të 
shmanget çdo zbrazëti legjislative, duke anashkaluar nevojën e deklarimit të tyre si 
jokushtetues. Ky është sot një mjet kryesor i gjykatave kushtetuese, sipas studimeve, 
të cilin e përdorin për të mbushur përgjithmonë ose përkohësisht zbrazëtinë që mund 
të krijohet nga anullimi i ligjeve. Një tjetër rol i rëndësishëm i gjykatave kushtetuese 
që është zhvilluar progresivisht gjatë dekadave të fundit ka qenë kompetenca për të 
ushtruar kontroll kushtetues, jo në lidhje me legjislacionin ekzistues/në fuqi, por në 
lidhje me mungesën e ligjeve (boshllëkun ligjor), ometimet apo mungesat e 
shkaktuara nga legjislatori kur ka miratuar ligjet. Kjo do të thotë se gjykatat 
kushtetuese kontrollojnë ometimet e ligjvënësit në krijimin e legjislacionit që ai ka 
detyrimin kushtetues për të miratuar. Sipas disa studiuesve, kontrolli kushtetues i 
ometimeve legjislative ka kontribuar në zhvillimin e tendencave të reja në drejtësinë 
kushtetuese, duke i shndërruar gjykatat kushtetuese në një lloj asistenti të ligjvënësit. 
Në realitetin e sotëm, sipas tyre, gjykatat kushtetuese kanë marrë në mënyrë 
progresive një rol më aktiv duke “ndihmuar” ligjvënësin në funksionet e tij dhe në 
disa raste ato janë më shumë se ndihmëse për ligjvënësin, duke e zëvendësuar atë, 
duke marrë rolin e ligjvënësit pozitiv, duke nxjerrë rregulla të përkohshme apo 
përhershme të zbatueshme në çështje veçanta. 

 
Interferimi i gjykatave kushtetuese në legjislacionin ekzistues implikohet edhe 

nga pushteti i këtyre gjykatave për të përcaktuar efektet e përkohshme të 
legjislacionit. Kjo mund të vërehet në të drejtën e krahasuar, lidhur me tre situata të 
ndryshme: nëpërmjet shtyrjes së efekteve të vendimeve të gjykatave; nëpërmjet 
shtrirjes me efekt prapaveprues të efekteve të vendimeve të gjykatave dhe nëpërmjet 
risjelljes në jetë të legjislacionit të shfuqizuar si pasojë e kontrollit kushtetues.  

 
Përfshirja aktive e Gjykatave Kushtetuese në politikat legjislative, në shumë 

raste, siç ndodhi në vendet ish-socialiste të Europës Lindore, ku bën pjesë dhe 
Shqipëria, ka pasur një rol të rëndësishëm për të zbatuar, zhvilluar dhe forcuar 
Kushtetutën dhe në veçanti, regjimin demokratik të sapokrijuar dhe parimet e 
sundimit të ligjit. 
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GJK, pas miratimit të Kushtetutës dhe ligjit organik të saj, i është përmbajtur 

rregullit se ajo “ka vetëm të drejtën e shfuqizimit të akteve që shqyrton”. Madje, në disa 
vendime GJK-ja, për të treguar vetpërmbajtje në funksion të parimit së ndarjes së 
pushteteve dhe respektimit të kufijve të juridiksionit të saj, është shprehur se ajo nuk 
është ligjvënës pozitiv. 

 
Siç u përmend më lart, gjatë viteve të fundit në jurisprudencën kushtetuese, si 

rrjedhojë edhe e ndikimit të zhvillimeve kushtetuese dhe jurisprudencës së huaj, vërehen 
vendime me objekt kontrollin e kushtetutshmërisë të ligjeve që përmbajnë interpretime 
të ashtuquajtura “pajtuese me Kushtetutën”.  

 
Parimi i prezumimit të kushtetutshmërisë së ligjit është shprehur nga GJK me 

vendimin nr. 16/2008, në të cilin, ndër të tjera theksohet se “...në vlerësimin e 
kushtetutshmërisë së kufizimit të të drejtave e lirive individuale, kjo Gjykatë niset nga 
prezumimi i kushtetutshmërisë së ligjit me Kushtetutën. Kjo do të thotë se Gjykata 
Kushtetuese nuk ka autoritet të kontrollojë synimet dhe drejtësinë e zgjidhjeve të 
aplikuara nga ana e ligjvënësit. Detyrë e Gjykatës Kushtetuese është të vlerësojë nëse 
zgjidhjet ligjore të aplikuara nuk shkelin normat dhe vlerat kushtetuese. ...”. 

 
Praktika kushtetuese dëshmon se kuptimi i Kushtetutës evoluon, ndryshon me 

kalimin e kohës dhe përshtatet në rrethana të reja, pa u amenduar formalisht. Bota 
është e përfshirë në një proces të vazhdueshëm ndryshimi politik, ekonomik, shoqëror 
dhe teknologjik, të cilin kushtetutëbërësi nuk mund ta parashikojë kur harton 
Kushtetutën. Ndaj, nuk është realiste të presësh që procesi i ndërlikuar amendues të 
ndjekë këto ndryshime.  

 
Ka disa faktorë që mbështesin idenë e Kushtetutës së gjallë, ndryshimin e 

kuptimit të tekstit të Kushtetutës. Dispozitat kushtetuese janë norma me hapësirë të 
madhe interpretimi, ndaj dhe janë të vështira për t’u futur në korniza të ngurta për sa i 
përket kuptimit të tyre. Dispozitat kushtetuese parimore janë, nga të gjitha rregullat 
juridike, ato që i nënshtrohen më lehtë tensioneve interpretative. Luhatjet dhe 
kontrastet janë të mundshme edhe gjatë periudhës kur një kushtetutë është në fuqi 
sepse parimet kushtetuese nuk janë norma të mbylluara, por përkundrazi, ato 
paraqesin hapje brenda tyre. Ideja se problemi që krijohet nga dispozitat kushtetuese 
parimore mund të shmanget, duke mos i përfshirë ato në tekstin e kushtetutës apo 
duke përcaktuar kritere shteruese për zgjidhjen e problemeve që krijohen nga 
përplasja midis tyre, nuk gjen mbështetje në praktikën kushtetuese bashkëkohore. 

 
Përveç faktorëve të brendshëm, që lidhen me gjuhën dhe formulimet e vetë 

tekstit të Kushtetutës, ka dhe disa faktorë të jashtëm, që ndikojnë në ndryshimin e 
kuptimit të Kushtetutës dhe zbatimit të saj në kontekstin tonë. Jurisprudenca e 
GJEDNJ është një nga faktorët e jashtëm në këtë drejtim. Ajo ka një ndikim të 
drejtpërdrejtë dhe autoritar në praktikën tonë kushtetuese, duke patur parasysh 
statusin kushtetues të KEDNJ. Në shumë raste, GJEDNJ ka theksuar se Konventa 
është “një instrument i gjallë” që duhet interpretuar sipas rrethanave aktuale”. Një 
arsye tjetër lidhet me faktin se shumica e shteteve në Europë e më gjerë kanë 
kushtetuta të ngjashme, të cilat përfshijnë në mënyrë tipike një listë të të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut dhe mekanizma kushtetues, si gjykatat kushtetuese ose 
komisionet e të drejtave të njeriut, për të siguruar realizimin e këtyre të drejtave. 
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Konvergjenca apo asimilimi i kushtetutave ka krijuar një mundësi të shkëlqyer për 
gjykatat e shteteve të ndryshme për të mësuar nga njëra-tjetra. 

 
Ideja e Kushtetutës së gjallë nuk presupozon se ndryshimi i kuptimit të tekstit 

të Kushtetutës ndodh si rrjedhojë e rolit krijues të pakufizuar dhe arbitrar të gjyqtarit 
kushtetues. Ky i fundit, gjatë ushtrimit të detyrës së tij gjyqësore, i nënshtrohet disa 
kufizimeve të qenësishme. Këto kufizime janë me natyrë procedurale, materiale dhe 
etike. Kërkesat procedurale që lidhen me vënien në lëvizje të gjykimit kushtetues, 
juridiksionin, legjitimitetin e subjekteve që iniciojnë gjykimin, afatet, disponibilitetin 
e Gjykatës, etj., kanë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Gjuha, dispozitat dhe 
arkitektura e vetë Kushtetutës janë burimi i kufijve kryesorë që i imponohen 
gjyqtarëve në zbatimin e Kushtetutës. Çdo kushtetutë ka identitetin dhe origjinalitetin 
e saj. Precedenti dhe kërkesa për vazhdimësi përbëjnë një tjetër detyrim për gjyqtarin. 
Nuk do të ishte e dëshirueshme, nëse jurisprudenca nuk do të ishte “e gjallë”; mirëpo 
zhvillimi bëhet shkallë-shkallë, rregullime e saktësime bëhen në mënyrë progresive. 

  
Në këtë pjesë trajtuam çështjen e interferimit të Gjykatës Kushtetuese në 

pushtetin e kushtetutbërësit dhe në funksionet e ligjvënësit pozitiv si rrjedhojë e 
parimeve dhe metodave të reja të përdorura në gjykimin kushtetues, nëpërmjet 
vlerësimit në mënyrë kritike të jurisprudencës kushtetuese përkatëse.  

 
Si me çdo kompetencë që i atribuohet një organi shtetëror që nuk ka asnjë 

mundësi për të qenë i vetë kontrolluar, kontrolli kushtetues mund shtrembërohet dhe 
të abuzohet, pa asnjë mundësi për qytetarët apo organet e tjera kushtetuese për të 
kontrolluar veprimet e tyre. Pyetja kryesore që gjithmonë do të mbetet për t'u shtruar 
për çështjen e abuzimit të juridiksionit kushtetues është “Quis ipso custodiem?”(kush 
do t’i kontrollojë gardianët?) Kjo është e rëndësishme të kihet parasysh, veçanërisht 
në regjimet demokratike, ku shndërimi i Gjykatave Kushtetuese në ligjvënës shkel 
parimin e ndarjes së pushteteve dhe transformon ato në organet shtetërore që nuk i 
nënshtrohen përgjegjësisë politike. Me fjalë të tjera, referuar një studiues më lart, 
mjegullimi i kufijve mes interpretimit dhe juridiksionit normativ "mund të 
transformojë kujdestarin e Kushtetutës në sovran”. 
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PËRFUNDIME 

 

Ky studim ka trajtuar rregullimet kushtetuese strukturore dhe detyrimet/kufijtë 
që i imponojnë pushtetit ligjvënës këto rregullime. Nëpërmjet këtij studimi jemi 
përpjekur t’i përgjigjemi këtyre pyetjeve: Cilët janë kufijtë struktutorë që Kushtetuta i 
imponon pushtetit ligjvënës? A janë këta kufij të ngurtë apo të lëvizshëm në raport me 
zhvillimet shoqërore? Si ka evoluar jurisprudenca kushtetuese përkatëse? Cilat janë 
metodat interpretuese që vërehen në jurisprudencën kushtetuese? Cilat janë çështjet 
kushtetuese që nuk kanë marrë përgjigjje apo kanë marrë përgjigjje të 
pakonsoliduar/të paqartë?   

 
Objekti i studimit ka qenë pushteti ligjvënës/funksioni ligjvënës i Kuvendit; jo 

kompetencat e Kuvendit si institucion. Vlerësimi i kufijve të pushtetit ligjvënës është 
bërë vetëm nga perspektiva e ndarjes së pushteteve: ndarja horizontale e ndarja 
vertikale. Po ashtu, analiza është kufizuar në nivelin kushtetues normativ, duke mos u 
shtrirë në çështjet që lidhen me rregullimet e ligjeve organike dhe marrëdhëniet 
institucionale. Përzgjedhja e kësaj teme dhe zhvillimi i këtij studimi është mbështetur 
në disa vlerësime/premisa.   

 
Kushtetuta, në përgjithësi, përmban dy lloje dispozitash/normash: 

dispozita/norma që përcaktojnë parimet dhe vlerat që qëndrojnë në themel të rendit 
kushtetues, ku përfshihen dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut (dispozita 
materiale); dhe, dispozitat që rregullojnë ndarjen, organizimin dhe funksionimin e 
pushteteve dhe institucioneve kushtetuese (strukturore/organike). Këto të fundit 
përcaktojnë dhe strukturën normative (arkitekturën) të sistemit tonë kushtetutues. 
Dispozitat strukturore/organike përcaktojnë ndarjen e kompetencave në nivel 
horizontal (ndarja e pushteteve ndërmjet ligjvënësit, ekzekutivit dhe gjyqësorit) dhe 
në nivel vertikal (decentralizimi i pushtetit dhe autonomia vendore).  

 
Shumë dispozita kushtetuese strukturore janë të paqarta dhe në këtë mënyrë 

kërkojnë një proces interpretimi diskrecional. Dispozitat kushtetuese në përgjithësi 
janë norma me hapësirë të madhe interpretimi, ndaj dhe janë të vështira për t’u futur 
në korniza të ngurta për sa i përket kuptimit të tyre.  

 
Gjuha, parashikimet dhe arkitektura e Kushtetutës, ndërkohë që përbëjnë 

pikënisjen dhe mbështetjen për interpretimin në linjën e Kushtetutës së gjallë, nga ana 
tjetër, ato shërbejnë si kufizime që i imponohen gjyqtarëve në zbatimin e Kushtetutës. 
Çdo kushtetutë ka identitetin dhe origjinalitetin e saj. Kjo cilësi e Kushtetutës, në 
drejtim të rregullimeve strukturore, ka rëndësi të mbahet parasysh në praktikën 
kushtetuese gjatë operacioneve interpretuese. Konvergjenca dhe krahasueshmëria që 
përshkon juridiksionet kushtetuese sot nuk mund të injorojnë origjinalitetin strukturor 
që ka Kushtetuta. 

 
Në Kushtetutë bashkëjetojnë vlera dhe parime që mbahen bashkë nëpërmjet 

kompromisesh. Ato përmbledhin kërkesat e shoqërive bashkëkohore, të cilat janë të 
komplikuara. Këto kompromise duhet të kihen parasysh edhe në interpretimin 
kushtetues, kur verifikohet ndonjë rast “përplasjeje” në funksion të shmangies së 
absolutizimit të një vlere ose të një parimi në kurriz të të tjerëve, apo të krijimit të 
hierarkive të ashpra mes tyre. Mënyra konkrete e veprimit të parimeve dhe vlerave 
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kushtetuese nuk është diçka që mund të quhet përfundimisht e stabilizuar, por është 
fryt i ngjarjeve gjithnjë në lëvizje. Normalisht, nuk ka një hierarki midis këtyre 
parimeve; nuk ka një parim urdhërues që të jetë superior krahasuar me të tjerët. Për 
këtë, interpretimi i Kushtetutës ka pak kuptim, nëse ajo bëhet nen pas neni, ose pjesë 
mbas pjese. Interpretimi kushtetues ka domosdoshmërisht për objekt të gjithë 
Kushtetutën dhe për objektiv nuk ka kuptimin e veçantë të ndonjërit prej këtyre 
parimeve, por bashkërendimin midis tyre, apo, në rast nevoje, bashkëekzistencën e 
tyre në një kuadër pajtueshmërie. 

 
Jurisprudenca kushtetuese, e cila ka evoluar dhe është pasuruar gjatë një 

periudhe 20 vjeçare, ka interpretuar rregullimet kushtetuese strukturore që duhet të 
respektohen nga ligjvënësi dhe ka përpunuar standarde të caktuara. Këto interpretime 
përbëjnë doktrinë zyrtare kushtetuese dhe janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga të 
gjitha institucionet. Që të ketë një zbatim të mirë të kësaj jurisprudence kërkohet, së 
pari, që ajo të njihet dhe të kuptohet në mënyrë të qartë. Studimet/librat ekzistues në 
të drejtën kushtetuese kryesisht bëjnë një trajtim teorik të përgjithshëm të parimit të 
ndarjes së pushteteve. Deri më sot nuk është bërë një analizë kritike dhe sistemim i 
kësaj jurisprudence mbi një bazë shkencore.  

 
Studimi është përqëndruar kryesisht në analizën jurisprudenciale, por pa lënë 

mënjanë edhe një trajtim teorik dhe doktrinar. Analiza mban parasysh dalllimin 
ndërmjet arkitekturës normative dhe aktitekturës së ndërtuar nga praktika kushtetuese. 
Në trajtimin e jurisprudencës janë prezantuar edhe mendimet në pakicë të gjyqtarëve. 
Kjo është bërë me qëllim për të treguar se qëndrimet kushtetuese mund të jenë të 
diskutueshme nisur nga metoda dhe këndvështrime të ndryshme interpretuese. 
Gjithashtu, ky trajtim ka synuar të nxisë debatin dhe vlerësimin kritik për 
jurisprudencën kushtetuese përkatëse.  

 
Për vlerësimin e jurisprudencën përkatëse, kemi parasysh dy metodat/qasjet 

kryesore të interpretimit kushtetues dhe karakteristikat dalluese të tyre: 
metodën/qasjen formaliste dhe atë funksionaliste. Formalizmi favorizon rregullat. 
Funksionalizmi fokusohet kryesisht te qëllimet kushtetuese. Formalizmi mbështetet 
më shumë te teksti i kushtetutës dhe kuptimi orgjinal. Funksionalizmi thekson 
standardet. 

 
Rregulli kryesor i pozicionit formalist është që natyra e secilës degë të 

pushtetit mund të përcaktohet me qartësi dhe përjashtim reciprok, me qëllim 
vendosjen e një vije kufizuese midis tre degëve që mund të ruhet në mënyrë rigoroze. 
Kjo qasje mbështetet kryesisht në interpretimin literal dhe tekstualist. Formalistët 
theksojnë procedurat e detajuara/rregullimet specifike kushtetuese në raport me 
parimet e përgjithshme. Kjo sigurisht përforcon ndarjen e organeve dhe të 
funksioneve, si dhe ruajtjen e pavarësisë institucionale të degëve. Versione më të 
moderuara të formalizmit e njohin vështirësinë e një përkufizimi që arrin përjashtim 
reciprok të plotë. Megjithatë, merret e mirëqenë ekzistenca e një thelbi të kuptimit, i 
cili mund të përcaktohet konceptualisht – edhe pse historia, tradita dhe përdorimi kanë 
një rol – dhe, kështu, çdo funksion i përcaktuar konsiderohet si i ndarë hermetikisht 
nga funksionet e tjera. Çdo akt i një dege që uzurpon funksionet e një dege tjetër 
deklarohet jo kushtetues. Megjithatë, në rastet kur kemi të bëjmë me shkelje të vogla 
apo të justifikueshme për shkaqe të interesit publik, si për shembull efikasiteti i 
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veprimtarisë së qeverisë apo politikat e mira publike, kjo çështje zgjidhet me 
mirëbesim.  

 
Funksionalistët e shikojnë detyrën e tyre primare për të siguruar që ligjvënësi 

ka respektuar një qëllim thelbësor të gjerë, përsa i përket vendosjes dhe ruajtjes të një 
balance të fortë ose një tensioni midis degëve. Në dritën e këtij këndvështrimi, 
funksionalistët në kushtetutë shikojnë theksin te balanca dhe jo te ndarja e pushteteve. 
Në këtë kuptim, kjo qasje priret nga interpretimi teleologjik, sipas të cilit shqetësimi 
kryesor është nëse një problem i skemës qeverisëse prish balancën ndërmjet degëve të 
koordinuara. Kjo metodë mbështet dhe idenë e “kushtetutës së gjallë”, sipas të cilës 
kushtetuta duhet lexuar më shumë si një deklarim i gjerë i parimeve se sa si një kod i 
detajuar. 

Ka dhe një këndvështrim që mbështet idenë se, në mungesë të një baze të qartë 
të ndarjes së pushteteve, interpretuesit duhet të marrin seriozisht kompromiset e 
reflektuara në tekstin e miratuar, duke përfshirë nivelet e ndryshme të përgjithësimit, 
nëpërmjet të cilave teksti shpreh dispozitat e tij strukturore. Kur Kushtetuta adopton 
një rregull specifik se si të zbatohet një pushtet i caktuar, interpretuesit duhet ta 
lexojnë atë dispozitë si krijuesen e një kufiri që ndalon ligjvënësin të bëjë rregullime 
të kundërta. Në një rast të tillë, ku kompromisi reflekton vendime të përpikta rreth 
asaj se çfarë duhet të bëjë institucioni për të ushtruar një pushtet dhe procedurën 
përkatëse, roli i interpretuesit është ruajtja e kësaj balance të arritur. Ky këndvështrim 
vë në diskutim qasjen funksionaliste. 

 
Nëpërmjet analizës në këtë studim nuk është pretenduar që të arrihet në 

konkluzione përfundimtare lidhur me pyetjet e shtruara, por jemi përpjekur të 
evidentojmë standardet e zhvilluara nga jurisprudenca, metodat interpretuese dhe 
çështjet, të cilat kërkojnë një shqyrtim të mëtejshëm në praktikën kushtetuese. Në 
vazhdim do të risjellim konkluzionet kryesore të arritura për çdo pjesë të studimit. 

 
 

• Ndarja e kompetencës legjislative brenda parlamentit 
 
GJK ka vlerësuar se hartuesit e Kushtetutës kanë synuar që një kategori 

ligjesh, për shkak të rëndësisë të tyre, të miratohen nga Kuvendi me shumicë të 
cilësuar: së pari, për t’i bërë ato sa më të qëndrueshme dhe, së dyti, për të shmangur 
mundësinë që forca politike, që ka shumicën, të cenojë parimet themelore për 
funksionimin e një shoqërie demokratike. 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka shqyrtuar disa çështje që lidhen me ndarjen e 

kompetencës legjislative brenda parlamentit dhe ka evidentuar/zhvilluar disa 
standarde që rrjedhin nga kërkesat e nenit 81/2 të Kushtetutës. Këto standarde, në 
funksion të analizës, janë ndarë në dy grupe. Në grupin e parë janë ato të karakterit 
procedural dhe material, që lidhen me zbatimin e nenit 81/2 pavarësisht nga ligjet që 
janë të listuara, ndërsa në grupin e dytë përfshihen ato standarde që lidhen me ligje të 
veçantë. 

 
Lidhur me standardet e grupit të parë, është vlerësuar çështja, nëse parashikimi 

i nenit 81/2, për miratimin me shumicën e tri të pestave të ligjeve të listuara në këtë 
nen, kërkon vetëm respektimin e shumicës së kërkuar të votave në miratimin e ligjit 
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apo, përveç shumicës së kërkuar, duhet të respektohen dhe kërkesa të tjera 
procedurale. Më konkretisht, nëse një ligj që duhet të miratohet me tri të pestat e të 
gjithë anëtarëve është miratuar në Kuvend me këtë shumicë, por në preambulën e 
ligjit nuk referohet neni 81/2, a konsiderohet se është respektuar kjo dispozitë? 
Ndryshe nga standardi i vendosur nga GJK kemi shprehur qëndrimin se, në 
këndvështrimin formal, neni 81/2 i Kushtetutës kërkon që ligjet e përcaktuara 
shprehimisht në këtë nen, në preambulën e tyre, të bazohen pikërisht në këtë dispozitë 
të Kushtetutës; referenca në preambul tregon se propozuesi/iniciatori i këtyre lloj 
projektligjesh e ka pasur parasysh që projektligji konkret, për shkak të rëndësisë së tij, 
ndjek një procedurë miratimi të veçantë në raport me ligjet e tjera; referenca në këtë 
nen i informon dhe u tërheq vëmendjen deputetëve, që në fillim të procesit ligjvënës, 
se projektligji që është në proces shqyrtimi kërkon shumicë të cilësuar dhe 
rrjedhimisht, edhe procedura që do të ndiqet duhet të respektojë kërkesat e nenit 81/2 
të Kushtetutës. Referimi te neni 81/2 i Kushtetutës është gjithashtu një garanci për të 
ardhmen, pasi shmang rrezikun që ndryshimet e mundshme të ligjit të bëhen me 
shumicë të thjeshtë, sipas procedurës së parashikuar në nenin 78 të Kushtetutës, të 
referuar në preambul, ndërkohë që duhen bërë me shumicë të cilësuar, bazuar në 
kriteret që përcakton neni 81/2 i Kushtetutës.  

 
Në grupin e dytë, së pari është vlerësuar përmbajtja e shkronjës “a”, të pikës 2, 

të nenit 81, lidhur me ligjet për organizimin dhe funksionimin e institucioneve të 
parashikuara nga Kushtetuta: “Çfarë kuptojmë me institucione të parashikuara nga 
Kushtetuta dhe cilat janë kriteret mbi bazën e të cilave vlerësohet, nëse një institucion 
konsiderohet institucion kushtetues në kuptim të këtij neni?”. Sipas kësaj 
jurisprudence, duhet të bëhet dallimi ndërmjet institucioneve kushtetuese, 
institucioneve me rëndësi kushtetuese apo të parashikuara nga Kushtetuta dhe 
institucioneve që përmenden në Kushtetutë. “Institucione të parashikuara nga 
Kushtetuta” janë ato institucione që kanë fituar si personalitetin juridik ashtu edhe 
kompetencën specifike kushtetuese. Lidhur me këtë pikë, ka disa çështje që mbeten të 
hapura, të cilat nuk janë shtruar përpara gjykimit kushtetues: Çfarë kuptojmë me 
“organizmin dhe funksionimin e institucioneve”? Deri në çfarë shkalle rregullimet që 
lidhen me organizimin dhe funksionimin e institucioneve duhet të përcaktohen me 
ligjet organike përkatëse? Nëse këto rregullime janë të detajuara, a mund të sjellin 
implikime në pavarësinë/autonominë organizative të institucioneve kushtetuese të 
caktuara/veçanta?  

 
 Lidhur me kërkesën e shkronjës “d” të nenit 81/2 për miratimin e kodeve me 

tri të pestat e të gjithë anëtarëve, është shtruar çështja, nëse miratimi i veprave penale 
me ligje të veçanta, të miratuara me shumicë të thjeshtë, është në përputhje me 
kërkesat e nenit 81, pika 2, shkronja “d” të Kushtetuës. Në disa vendime është 
mbajtur qëndrimi se veprat penale, në kuptimin material, duhet të miratohen me tri të 
pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Por, nuk ka një qëndrim të qartë në 
jurisprudencën kushtetuese përsa i përket çështjes, nëse neni 81/2, shkronja “d” i 
imponon ligjvënësit detyrimin që veprat penale të miratohen vetëm brenda Kodin 
Penal dhe jo në ligje të veçantë, pavarësisht nga fakti se këto të fundit mund t’i 
nënshtrohen miratimit me shumicë të cilësuar. Qëndrimi i GJK mund të merret si një 
orientim për ligjvënësin dhe nuk mund të konsiderohet standard detyrues për aq kohë 
sa neni 1, shkronja “a” i Kodit Penal nuk është shfuqizuar nga GJK si antikushtetues. 
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Në çështjet e shqyrtuara në lidhje me zbatimin e nenit 81/2 të Kushtetutës 
vërehet një qasje metodike që anon më shumë në një interpretim historik e teleologjik 
të dispozitës, sesa në interpretimin literal dhe formalist. Ky qëndrim ilustrohet me 
rastet që kanë patur për objekt dispozitat që përcaktojnë veprat penale.  

 
 

• Marrëdhëniet midis ligjvënësit dhe ekzekutivit 
 
Vlerësimi i marrëdhënieve ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit është 

përqëndruar në dy drejtime: kufizimet dhe standardet kushtetuese për delegimin e 
funksionit legjislativ dhe për ndërhyrjet e ekzekutivit në fushën e ligjit sipas nenit 101 
të Kushtetutës. 

 
Jurisprudenca kushtetuese u ka dhënë përgjigje disa çështjeve që lidhen me 

delegimin e funksionit legjislativ: A imponon Kushtetuta kufizime materiale për 
delegimin e funksionit legjislativ? Cili është kuptimi i parashikimeve të nenit 118 të 
Kushtetutës dhe kërkesat që rrjedhin nga këto parashikime? 

 
Kushtetuta i imponon ligjvënësit disa kufizime materiale për delegimin e 

funksionit legjislativ. Dinjiteti i njeriut, si një vlerë themelore kushtetuese, i imponon 
në radhë të parë ligjvënësit detyrimin për marrjen e masave për respektimin dhe 
garantimin e kësaj vlere. Ky detyrim, natyrshëm, sjell edhe kufizim në diskrecionin e 
ligjvënësit për delegimin e funksionit legjislativ te ekzekutivi. Respektimi i parimit të 
sigurisë juridike përbën një kufizim tjetër për delegimin legjislativ. Jurisprudenca 
kushtetuese ka vlerësuar se siguria juridike, mbrojtja e të drejtave të fituara, si dhe e 
pritshmërive të ligjshme, si standarde kushtetuese të trajtuara vazhdimisht nga 
jurisprudenca kushtetuese, përbëjnë elemente të parimit të shtetit të së drejtës, të 
sanksionuara në nenin 4 të Kushtetutës. 

 
Lidhur me kërkesat procedurale të përcaktuara në nenin 118 të Kushtetutës, 

jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar se parimi i shtetit të së drejtës dhe ai i ndarjes 
dhe balancimit të pushteteve i imponojnë Kuvendit detyrimin që, nëpërmjet delegimit, 
të përcaktojë parimet dhe kushtet mbi bazën e të cilave do të ushtrohet kompetenca 
për të nxjerrë aktet nënligjore, duke mos i njohur Ekzekutivit një diskrecion të 
pakufizuar. Ligji duhet të kufizojë dhe të përcaktojë autorizimin ekzekutiv për të 
nxjerrë akte nënligjore në përmbajtje, objekt, qëllim dhe fushëveprim, në mënyrë që 
ndërhyrja e shtetit të jetë e kuptueshme dhe e parashikueshme nga qytetarët. Neni 118 
i Kushtetutës vendos disa kritere, të cilat, nga njëra anë, e detyrojnë ligjvënësin t’u 
përmbahet atyre në mënyrë rigoroze dhe, nga ana tjetër, orientojnë dhe kufizojnë 
pushtetin normativ të organeve të tjera shtetërore në nxjerrjen e akteve nënligjore.  

 
Jurisprudenca kushtetuese nuk ka arritur të sqarojë në mënyrë të plotë 

kuptimin dhe përmbajtjen e kërkesave të nenit 118 të Kushtetuës, duke i lënë disa 
çështje të hapura për diskutim dhe interpretime të ndryshme. Çështje e parë lidhet me 
detyrimin e Kuvendit, sipas nenit 118, për të përcaktuar organin kompetent që 
autorizohet për nxjerrjen e akteve nënligjore. Një nga pyetjet e shtruara është: A është 
i kufizuar rrethi i organeve që mund të autorizohen nga Kuvendi për të nxjerrë akte 
nënligjore (normative) në kuptimin kushtetues? Jurisprudenca kushtetuese nuk i ka 
dhënë përgjigje kësaj pyetjeje. Një pyetje tjetër lidhet me diskrecionin e Kuvendit, 
nëse ai është i kufizuar në përcaktimin e organit, midis atyre që parashikohen nga 
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Kushtetuta. Është e qartë se Kuvendi nuk mund të autorizojë një organ të pushtetit 
gjyqësor për të nxjerrë akte nënligjore normative me fuqi juridike të pëgjithshme 
sepse ky delegim nuk do të ishte në harmoni me parimin e ndarjes së pushteteve. 
Gjithashtu, parimi i decentralizmit të pushtetit dhe ai i autonomisë vendore i 
imponojnë ligjvënësit disa kufizime në këtë drejtim. Edhe delegimi brenda rrethit të 
organeve që përfshihen në pushtetin ekzekutiv nuk mund të jetë i pakufizuar. 

 
Përcaktimi i çështjeve, që duhen rregulluar me akt nënligjor, përbën një kriter 

tjetër detyrues për ligjvënësin. Siç u analizua dhe më sipër, Kushtetuta i imponon 
ligjvënësit detyrimin që disa çështje/marrëdhënie të caktuara, të cilat përfshihen në atë 
që konsiderohet rezerva absolute e ligjit, t’i rregullojë vetëm me ligj në kuptimin 
formal. Jurisprudenca kushtetuese ka evidentuar kufizime materiale për delegimin 
legjislativ, që rrjedhin nga vlerat, parimet kushtetuese dhe të drejtat e njeriut. Kështu, 
për shembull, nëse ligjvënësi do t’i delegonte qeverisë kompetencën legjislative për të 
kufizuar të drejtat e njeriut, për të përcaktuar veprat penale, etj., kjo nuk do të ishte në 
përputhje me Kushtetutën.  

 
A krijojnë kufizime nenet 6 dhe 81/2 të Kushtetutës lidhur me delegimin 

legjislativ? Kjo çështje nuk është shtruar përpara kontrollit kushtetues, kështu që nuk 
mund të kemi një përgjigje të bazuar në doktrinën kushtetuese. Duke patur parasysh 
qëllimin e kushtetutbërësit për përcaktimin e detyrimeve të mësipërme ndaj ligjvënësit 
si dhe natyrën dhe rëndësinë e ligjeve organike nuk është e nxituar, nëse ne do t’i 
përgjigjeshim në mënyrë pohuese pyetjes së shtruar më sipër. Problemi qëndron te 
vështirësia për të përcaktuar në mënyrë të qartë kufirin midis çështjeve që duhet të 
rregullohen detyrimisht nga ligji organik dhe atyre, të cilat mund të rregullohen ose 
nga vetë ligji ose nga akti nënligjor. Së dyti, dispozita kushtetuese kërkon që 
përcaktimi i çështjeve të deleguara nga ligjvënësi duhet të jetë specifik dhe konkret. 

 
Neni 118 i Kushtetutës, përveç kritereve të trajtuara më sipër, kërkon që 

ligjvënësi të përcaktojë edhe parimet mbi bazën e të cilave duhet të nxirren aktet 
nënligjore. Ky është një kriter i përgjithshëm që duhet të zbatohet në të gjithë rastet e 
delegimit legjislativ. Në thelb, këtë kërkesë e hasim edhe në një sërë dispozitash të 
tjera të Kushtetutës, të cilat vendosin detyrime për Kuvendin, me qëllim që 
veprimtaria ligjvënëse të ushtrohet brenda kufijve të përcaktuar dhe në garantim të 
plotë të të drejtave themelore kushtetuese. 

 
Kushtetuta, përveç funksionit për nxjerrjen e akteve nënligjore sipas rregullave 

të delegimit legjislativ të trajtuara më sipër, i ka njohur Këshillit të Ministrave, në 
kushte të veçanta, si rregull përjashtimor, kompetencën normative për të ndërhyrë në 
fushën e ligjit, pa autorizim legjislativ, nëpërmjet një instrumenti (akti) jo të 
zakonshëm. 

 
Jurisprudenca kushtetuese, nëpërmjet kontrollit të akteve të KM me fuqinë e 

ligjit, në disa raste, ka analizuar dhe ka sqaruar disa çështje që lidhen me kuptimin e 
koncepteve të përdoruara në nenin 101 të Kushtetutës dhe me detyrimet që rrjedhin 
nga parashikimet e këtij neni: a) A ka kufizime materiale/lëndore për kompetencën 
legjislative të KM sipas nenit 101 të Kushtetutës? b) çfarë do të kuptojmë me termat 
“në rast nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë e tij”? c) Cilat janë detyrimet e 
Kuvendit, sipas nenit 101, për shqyrtimin dhe kontrollin e akteve me fuqinë e ligjit?  
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Lidhur me pytjen e parë, është e qartë që qeveria nuk mund të ndryshojë 
Kushtetutën nëpërmjet aktit me fuqinë e ligjit sepse qëndrueshmëria e Kushtetutës, si 
ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë, është një veçori, e cila, së bashku me 
veçori të tjera të saj e bën rregullimin normativ kushtetues të ndryshëm nga rregullimi 
normativ i bërë me akte ligjore të një fuqie më të ulët. Lidhur me çështjen nëse 
kufizohet qeveria për të ndërhyrë me akt me fuqinë e ligjit në ligjet (fushën) e 
përforcuara, jurisprudenca kushtetuese nuk ka sqaruar mjaftueshëm termat 
“kompetencë ekskluzive” dhe “rezervë e Kuvendit”, për të shmangur dykuptimësinë 
dhe keqkuptimet në zbatimin e tyre. Nëse do të pranojmë kuptimin sipas të cilit, do të 
konsiderohet rezervë e ligjit çdo çështje për të cilën dispozita kushtetuese kërkon që të 
rregullohet me ligj, mund të arrinim në një situatë absurde nga pikëpamja kushtetuese 
ku praktikisht KM do ta kishte të pamundur të përdorte instrumentin e aktit me fuqinë 
e ligjit, sipas nenit 101, pa u futur në rezervën e ligjit. Gjithashtu, paqartësia krijohet 
edhe duke patur parasysh kuptimin që jurisprudenca kushtetuese u ka dhënë 
koncepteve “rezervë absolute” dhe “rezervë relative” e ligjit. 

 
Çështja, nëse Kushtetuta e ndalon apo jo KM për të ndërhyrë në ligjin për 

buxhetin me akt me fuqinë e ligjit nuk ka marrë një përgjigje përfundimtare nga 
jurisprudenca kushtetuese, ndaj dhe mbetet e hapur për vlerësime të ndryshme, duke u 
nisur nga standardet e trajtuara më sipër.  

 
Jurisprudenca kushtetuese, në disa raste, ka sqaruar kuptimin e koncepteve 

“nevojë” dhe “urgjencë”, si kushte për nxjerrjen e aktit normativ me fuqinë e ligjit, 
sipas nenit 101 të Kushtetutës. Sipas kësaj jurisprudence, nevoja dhe urgjenca duhen 
kuptuar si parakushte të domosdoshme, mosqenia e të cilave do të kishte si pasojë 
pavlefshmërinë e aktit normativ me fuqinë e ligjit. Mungesa e tyre shndërrohet në ves 
të legjitimitetit kushtetues të qeverisë për nxjerrjen e aktit normativ. 

 
Lidhur me procedurat dhe kompetencën e Kuvendit për shqyrtimin e aktit 

normativ me fuqinë e ligjit më lart janë trajtuar këto çështje: Çfarë elementesh (formal 
dhe material) vlerëson Kuvendi gjatë shqyrtimit të aktit normativ me fuqinë e ligjit? 
Çfarë procedure ndiqet për shqyrtimin aktit dhe a mund të miratohet me ndryshime 
akti i qeverisë nga Kuvendi? Së pari, në kuptimin substancial, kompetenca legjislative 
e Kuvendit për shqyrtimin dhe miratimin e aktit normativ e presupozon dhe të drejtën 
e deputetëve për të propozuar amendamente dhe për ta miratuar aktin me ndryshime. 
Procedura për shqyrtimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit, në thelb, nuk ndryshon 
nga ajo për shqyrtimin e projektligjeve. Akti i qeverisë i sjell efektet që nga momenti i 
nxjerrjes dhe vepron deri në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit konvertues, i cili bëhet 
pjesë e legjislacionit në fuqi dhe, si për çdo ligj tjetër, është në diskrecionin e 
Kuvendit për të shqyrtuar propozime për ndryshime legjislative. Së dyti, nëse 
pranohet se akti normativ i qeverisë, shqyrtohet en bloc dhe nuk mund të miratohet 
me ndryshime, ndërhyrja e qeverisë shndërrohet në një instrument që shkon përtej 
qëllimit kushtetues të nenit 101: nga një instrument normativ që synon marrjen e 
masave të përkohshme në një instrument legjislativ qeveritar nëpërmjet të cilit i 
imponohet Kuvendit një zgjidhje legjislative për një kohë të pacaktuar. Së treti, kjo 
praktikë mund të implikojë cenimin e të drejtave të pakicave parlamentare për të patur 
kohën e nevojshme për shqyrtimin e aktit dhe propozimin e amendamenteve, të cilat 
shërbejnë edhe për arritjen e konsesusit parlamentar. 
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• Marrëdhëniet ndërmjet ligjvënësit dhe gjyqësorit 
 
Një element thelbësor i ndarjes së pushteteve është pavarësia e gjykatave dhe 

gjyqtarëve. Pavarësia e gjykatave i imponon ligjvënësit detyrimin për të mos ndërhyrë 
në funksionin e dhënies së drejtësisë dhe në veprimtarinë e gjykatave ose të 
gjyqtarëve. Termi “veprimtari” është i lidhur me funksionin e drejtësi-dhënies nga 
gjykatat. Kushtetuta ngarkon institucionet dhe pushtetet e tjera me detyrën 
kushtetuese që të respektojnë pavarësinë e gjyqtarëve dhe të gjykatave, duke vendosur 
një detyrim negativ mbi to në kuptim të mosndërhyrjes lidhur me kompetencën 
ekskluzive të gjyqtarëve dhe gjykatave për dhënien e drejtësisë, nëpërmjet zgjidhjes 
së çështjeve konkrete. Nga ana tjetër, gjyqtari duhet t’i nënshtrohet vetëm Kushtetutës 
dhe ligjeve dhe nuk duhet të marrë funksionin/rolin e ligjvënësit.  

 
Kushtetuta nuk përcakton se cili është funksioni i pushtetit gjyqësor. 

Jurisprudenca kushtetuese, në zbatim të parimit të ndarjes dhe balancimit të 
pushteteve ka mbajtur qëndrimin se asnjë organ apo institucion tjetër, në përbërje ose 
jo të një prej tri pushteteve nuk mund të ndërhyjë në trajtimin dhe zgjidhjen e 
çështjeve, që sipas rastit, do të përbënin objektin qendror të veprimtarisë së organeve 
apo institucioneve të tjera kushtetuese. Nisur nga ky qëndrim, çfarë do të kuptojmë 
me objektin qendror të veprimtarisë së pushtetit gjyqësor? GJK, në një nga vendimet e 
saj, është shprehur se gjykatat kanë të drejtën ekskluzive për funksionin e dhënies së 
drejtësisë. 

 
Nisur nga parimi i ndarjes së pushteteve dhe nga funksioni kushtetues i 

pushtetit gjyqësor, është gjyqtari ai që ka, në radhë të parë, misionin e interpretimit të 
ligjeve në funksion të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe dhënies së drejtësisë. 
Tradicionalisht gjyqtari ka patur detyrimin t’i nënshtrohet ligjit. Ky është një element 
i natyrshëm i parimit të ndarjes së pushteteve dhe i shtetit të së drejtës. Ndarja e 
pushteteve sipas Montesquieu-së, e ndjekur në traditën juridike kontinentale, 
nënkupton një regjim të së drejtës pozitive, në të cilin ligji i miratuar nga ligjvënësi 
përbën burimin kryesor të së drejtës. Sipas kësaj teorie, gjykatat, të pavarura nga 
legjislativi, janë agjencitë e përshtatshme për interpretimin e ligjit; gjykatat duhet t’i 
interpretojnë ligjet, në mënyrë literale, dhe në pajtim strikt me vullnetin e legjislativit; 
për pasojë, funksioni i tyre, është të zbatojnë ligjin ashtu siç është shkruar. Nga ana 
tjetër, shteti i së drejtës dhe parimi i ndarjes së pushteteve nuk e lejojnë një rol krijues 
të pakufizuar dhe arbitrar të gjyqtarit nëpërmjet interpretimit gjyqësor. Problemi që 
mbetet është se çfarë kufizimesh duhet të vendosen për këtë vendimmarrje krijuese 
nga ana e gjyqtarit. Ky i fundit, gjatë ushtrimit të detyrës së tij gjyqësore, i 
nënshtrohet disa kufizimeve të qenësishme. Këto kufizime janë me natyrë 
procedurale, materiale dhe etike. 

 
Në sistemin kushtetues të Shqipërisë, si rregull, jurisprudenca nuk përbën 

burim të së drejtës. Vendimet që japin gjykatat janë të detyrueshme vetëm për ato 
çështje që janë shqyrtuar prej tyre. Por, ky rregull nuk është absolut. Është vetë 
Kushtetuta që përcakton karakterin dhe fuqinë e veçantë për vendimet e GJK dhe për 
vendimet (unifikuese) të GJL. 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka interpretuar,  në disa raste, nenin 141 të 

Kushtetutës lidhur me rolin e GJL për unifikimin, ndryshimin e praktikës gjyqësore dhe 
fuqinë e vendimeve të tilla. Në gjykimin kushtetues, i vënë në lëvizje nga individë për 
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shkelje të të drejtave për një proces të rregullt ligjor, sipas nenit 131/f të Kushtetutës, 
janë ngritur pretendime kundër vendimeve të veçanta të GJL për cenim të parimit të 
ndarjes së pushteteve. GJK nuk i ka vlerësuar pretendime të tilla si aspekte që lidhen 
me cenimin e të drejtave për një proces të rregullt ligjor. Cila është rruga e kontrollit 
të vendimeve unifikuese të GJL përsa i përket pretendimit për cenimin e parimit për 
ndërhyrjen e gjykatës në fushën e ligjvënësit? Më lart kemi vlerësuar se, në rastet kur 
kemi të bëjmë me një kërkesë në rrugë incidentale, objekt i kërkesës duhet të jetë 
norma që kundërshtohet, pra rregullimi juridik. Në mënyrë të përmbledhur, gjykata 
gjykon mbi normën dhe shprehet mbi dispozitën, që është parashikimi 
tekstual/gjuhësor i normës. 

 
Ligjvënësi mund të ndërhyjë në vendimmarrjet e gjykatave në mënyrë jo të 

drejtpërdrejtë, duke i dhënë ligjit fuqi prapavepruese. GJK është shprehur se parimi i 
përgjithshëm është se ligjet i shtrijnë efektet për marrëdhëniet juridike që lindin pas 
hyrjes së tyre në fuqi. Teoria e të drejtës pranon se fuqia prapavepruese zbatohet si 
përjashtim, për shembull, në ligjet penale favorizuese, në ligjet që ndërhyjnë për të 
rregulluar situata të paligjshme të krijuara më parë, në ligjet që interpretojnë anët e 
errëta ose të paqarta të një ligji të mëparshëm dhe në ndonjë rast tjetër, ku paraqitet 
domosdoshmëria për të shmangur pasoja të rënda, negative ose të pandreqshme.  

 
Jurisprudenca kushtetuese, në disa raste, ka shqyrtuar kushtetutshmërinë e 

ndërhyrjeve legjislative për kufizimin e kompetencës gjyqësore për pezullimin e 
akteve administrative. Në rastet e trajtuara më lart, në vendimet e GJK nuk 
argumentohet në mënyrë të plotë/të qartë lidhur me çështjen, nëse ndërhyrja e ligjvënësit 
ka qenë ose jo e justifikuar në drejtim të balancës ndërmjet pushteteve. 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar se, kur është fjala për parashikimin e 

dispozitave penale si “ultima ratio” ose dhe të ligjeve të tjera organike, të 
parashikuara shprehimisht në nenin 81 pika 2 të Kushtetutës, kjo hapësirë është e 
kushtëzuar në çdo rast nga detyrimi për miratimin e tyre me tre të pestat e deputetëve 
të Kuvendit. 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka identifikuar disa standarde kushtetuese për 

legjislacionin penal që sjellin implikime në marrëdhëniet ndërmjet ligjvënësit dhe 
gjyqësorit. GJK në vendimin që ka shfuqizuar nenin 315 të Kodit Penal është 
shprehur se mënyra e formulimit të kësaj vepre krijonte mundësinë për një ndërhyrje 
në vetë thelbin e pavarësisë funksionale të gjyqtarit. Lidhur me çështjen, nëse 
ligjvënësi mund të parashikojë me ligj dënime fikse për vepra penale të caktuara GJK 
nuk shprehet për cenimin e parimit të ndarjes së pushteteve, por në thelb, duke pranuar 
se ligjvënësi ka ndërhyrë në funksionin e dhënies së drejtësisë, ka pranuar se ka cenim 
edhe të këtij parimi. Një çështje tjetër, ku është shtruar pyetja, nëse përcaktimi 
paraprakisht nga ligjvënësi i dënimit me gjobë, si dënim kryesor, krahas dënimit me 
heqje lirie në një sërë dispozitash penale, konsiderohet ndërhyrje në atributet 
ekskluzive të gjykatës lidhur me caktimin e dënimit, GJK në përfundim të arsyetimit, 
pavarësisht se është shprehur se ka ndërhyrje në funksionin e gjykatës në caktimin e 
dënimit, shfuqizimin e dispozitave objekt shqyrtimi i shfuqizon me argumentin se 
dispozitat e kundërshtura janë në kundërshtim me nenin 17 të Kushtetutës. Ndryshe 
nga shumica, për këtë çështje kemi mbajtur qëndrimin se gjykata e juridiksionit të 
zakonshëm nuk pengohet për sa i përket individualizimit të dënimit për veprat penale 
në fjalë, përkundrazi, ajo ka një fushëveprimi të gjerë për caktimin e llojit dhe masës 
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së dënimit në përputhje me dispozitat procedurale penale të sipërpërmendura. Në një 
rast tjetër, është shtruar çështja nëse detyrimi i gjyqtarit për konvertimin e dënimit me 
gjobë në dënim me burgim, bazuar në nenin 34/7 të Kodit Penal (KP) dhe në nenin 
467/2 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), cenon apo jo Kushtetutën. GJK ka 
konkluduar se konvertimi i dënimit, kur personi është në pamundësi objektive, çka do 
të thotë se burgimi nuk varet nga ana subjektive e autorit, por nga kushtet ekonomike 
të të dënuarit, do të shkaktonte një trajtim të diferencuar vetëm në varësi të gjendjes 
ekonomike, duke sjellë si pasojë cenimin e parimit të barazisë para ligjit, të 
sanksionuar nga neni 18 i Kushtetutës. GJK ka konkluduar se ka cenim të nenit 18 të 
Kushtetutës, por në argumentet e përdorura lë të kuptohet se dispozitat e 
kundërshtuara krijojnë edhe një ndërhyrje në diskrecionin e gjykatës për përcaktimin 
e dënimit. 

 
Pushteti gjyqësor, përveç funksionit të dhënies së drejtësisë, kryen dhe 

funksione të tjera jogjyqësore, të cilat janë shprehje e pavarësisë 
institucionale/organizative dhe financiare. Jurisprudenca kushtetuese, në respekt të 
zbatimit të parimit të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve dhe të parimit të 
shtetit të së drejtës, ka theksuar se pavarësia e gjyqësorit duhet kuptuar si pavarësi 
thelbësore (tagër e gjykatave për të dhënë vendime me paanësi dhe pa u ndikuar nga 
interesat e ndonjë dege tjetër të pushtetit) dhe si pavarësi strukturore. Si pjesë të 
pavarësisë strukturore konsiderohen njëkohësisht edhe pavarësia organizative dhe 
financiare. Pavarësia organizative përfshin strukturimin e brendshëm administrativ të 
gjykatave, ndërsa pavarësia financiare nënkupton autonomi në hartimin e buxhetit 
nga vetë institucioni dhe miratimin nga legjislativi. 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka vlerësuar/evidentuar edhe disa standarde për 

pavarësinë organizative dhe financiare të pushtetit gjyqësor dhe detyrimet që rrjedhin 
nga këto standarde për ligjvënësin. 

 
Ndërhyrja e ligjvënësit dhe e ekzekutivit në çështjet organizative dhe 

financiare të pushtetit gjyqësor mund të justifikohet në funksion të balancës ndërmjet 
pushteteve. Pushtetet, megjithëse janë të ndarë dhe të pavarur në ushtrimin e detyrave 
të ngarkuara nga Kushtetuta balancojnë njëri-tjetrin duke respektuar, nxitur, 
mbështetur dhe kontrolluar njëri-tjetrin. Por ndërhyrja në funksionimin e gjykatave, si 
instrument i balancës, duhet të rregullohet në mënyrë të tillë që pavarësia e gjyqtarëve 
dhe gjykatave të mos shkelet.  

 
Roli dhe funksioni i Ministrit të Drejtësisë lidhur me organizimin dhe 

funksionimin e administratës gjyqësore është vlerësuar nga jurisprudenca kushtetuese 
në disa raste. Sipas GJK, pushteti ekzekutiv, nëpërmjet Ministrit të Drejtësisë, duhet 
ta konsiderojë si detyrë të tij garantimin e kushteve të përshtatshme të punës për 
gjykatat dhe gjyqtarët, në funksion të dhënies së drejtësisë. Një çështje tjetër, që lidhet 
me rolin Ministrit të Drejtësisë për organizimin dhe funksionimin e administratës 
gjyqësore, është ajo që ka të bëjë me statusin dhe kompetencat e kancelarit të 
gjykatës. Marrëdhëniet ndërmjet gjyqësorit dhe ekzekutivit lidhur me emërimin dhe 
shkarkimin e administratës gjyqësore përbëjnë një aspekt tjetër të vlerësuar nga 
jurisprudence kushtetuese në referim të pavarësisë organizative. Pavarësia 
organizative dhe administrative e pushtetit gjyqësor është e lidhur dhe me pozicionin 
dhe funksionin e dy organeve të përcaktuara nga Kushtetuta: Këshillin e Lartë të 
Drejtësisë dhe Konferencën Gjyqësore Kombëtare.  
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Në kuadrin e parimit të kontrollit dhe balancës ndërmjet pushteteve GJK ka 

ritheksuar se pavarësia e gjyqësorit nuk mund të kuptohet pa vetëqeverisjen e tij, 
brenda së cilës përfshihet edhe organizimi i punës në gjykatë dhe ushtrimi i 
veprimtarisë së trupave gjyqësorë. Kushtetuta, në nenin 144 të saj ka sanksionuar të 
drejtën e gjykatave për të pasur një buxhet të veçantë dhe, ajo që është më thelbësore, 
për ta administruar vetë këtë buxhet. Një rregullim i tillë kushtetues, nga njëra anë, u 
ka njohur gjykatave një lloj autonomie në mundësinë për të propozuar buxhetin e tyre 
sipas ligjit por, nga ana tjetër, ka sanksionuar një pavarësi financiare në drejtim të 
administrimit të këtij buxheti. GJK ka vlerësuar se pavarësia financiare, e diktuar nga 
dispozitat e Kushtetutës dhe e interpretuar në jurisprudencë si një nga elementet që 
zbërthejnë kuptimin e pavarësisë së pushtetit gjyqësor, duhet të pasqyrohet si e tillë 
edhe në ligjet organike që rregullojnë veprimtarinë gjyqësore në tërësi. 

 
Në jurisprudencën kushtetuese të vlerësuar më sipër, nga pikëpamja metodike, 

vërejmë disa karakteristika. Së pari, kur bëhet fjalë për të garantuar pavarësinë 
funksionale të pushtetit gjyqësor, metodat interpretuese që theksojnë këto garanci janë 
më të mbështetura se ato që lejojnë ndërhyrjen e ligjvënësit. Në këtë kuptim, këto 
metoda i japin vlerë më shumë pavarësisë dhe ndarjes së pushteteve se sa balancës. Së 
dyti, jurisprudenca që lidhet me pavarësinë organizative dhe financiare të pushtetit 
gjyqësor, reflekton një qasje më funksionale, jo të ngurtë, duke pranuar një balancë 
dhe ndërveprim të pushteteve. Së treti, jurisprudenca që ka vlerësuar çështjet që 
lidhen me pavarësinë organizative dhe financiare, nuk ka përpunuar ende 
standarde/kritere të qarta, mbi të cilat mund të mbështet vlerësimi nëse 
balanca/ndërhyrja e pushtetit ligjvënës dhe ekzekutiv janë të justifikuara nga 
pikëpamja kushtetuese. Së katërti, qasjet interpretuese dhe kuptimi i disa koncepteve 
nuk janë të palëvizshme/të ngurta por kanë evoluar me ndryshimin e kontekstit.   

 
 

• Marrëdhëniet ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit në fushën e financave 
publike dhe buxhetit të shtetit 

 
Ndarja kushtetuese e pushteteve midis ekzekutivit dhe legjislativit ka një 

ndikim të madh në rolet e këtyre organeve për sa i përket buxhetit. Aftësia e 
legjislativit për të ndikuar në vendimet e buxhetit është një funksion si i autoritetit të 
tij mbi propozimet ekzekutive të buxhetit, ashtu dhe proceseve të tij të brendshme për 
marrjen e vendimeve. Në vendet me një sistem parlamentar, siç është Shqipëria, prirja 
është që ndryshimet të përdoren me kujdes për shkak se ndryshimi substancial i 
propozimit ekzekutiv të buxhetit zakonisht konsiderohet si një votim mosbesimi ndaj 
kabinetit qeveritar. 

 
Në harmoni me përgjegjësinë që Kushtetuta i cakton Këshillit të Ministrave 

për hartimin dhe propozimin e buxhetit është edhe kufizimi për projektligjet 
joqeveritare që prekin buxhetin. Sipas nenit 82, asnjë projektligj joqeveritar që bën të 
nevojshme rritjen e shpenzimeve të buxhetit të shtetit ose që pakëson të ardhurat, nuk 
mund të miratohet pa marrë mendimin e Këshillit të Ministrave, i cili duhet të 
shprehet brenda 30 ditëve nga data e marrjes së projektligjit. 

 
Jurisprudenca kushtetuese, siç u trajtua më lart, ka vlerësuar disa çështje që 

lidhen me ndarjen e kompetencave ndërmjet ligjvënësit dhe ekzekutivit në fushën e 
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financave publike dhe buxhetit. Në një çështje GJK ka justifikuar ndërhyrjen e 
qeverisë në ligjin për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve (ligji nr.10142, 
datë 15.05.2009) me akt normativ me fuqinë e ligjit (akti normativ nr.5, datë 
10.11.2010). Sipas GJK, interesi publik, së pari, është i lidhur drejtpërdrejt me 
mirëfunksionimin e buxhetit të shtetit dhe mbajtjen në kontroll të borxhit publik nga 
qeveria. Kjo e fundit është përgjegjëse për stabilitetin ekonomiko-financiar të vendit 
dhe për këtë arsye ka detyrimin të ndërhyjë në çdo rast kur një gjë e tillë rrezikon të 
përkeqësohet. Qëndrueshmëria e buxhetit të shtetit është e rëndësishme të garantohet 
në çdo kohë, por ajo merr një rëndësi të veçantë gjatë periudhave të vështira që 
diktohen nga kriza ekonomike globale, prej së cilës nuk mund të përjashtohet sistemi 
ekonomiko-financiar shqiptar. Parë në këtë këndvështrim, është në interesin e të gjithë 
shtetasve marrja e çdo mase të nevojshme ekonomiko-financiare me qëllim 
shmangien e rreziqeve potenciale të mosfunksionimit të skemës së buxhetit shtetëror. 
Mbajtja në kontroll e borxhit publik dhe, në këtë mënyrë, edhe e pasojave të krizës 
financiare globale, e cila nuk mund të mos ndikojë edhe buxhetin e shtetit shqiptar, 
është arsye legjitime dhe proporcionale për të ndërhyrë në skemën e sigurimeve 
suplementare. 

 
Në një rast tjetër, në gjykimin kushtetues është vlerësuar çështja nëse 

vendosja/përcaktimi i taksave, tatimeve dhe detyrimeve financiare kombëtare e 
vendore është kompetencë vetëm e ligjvënësit (rezervë absolute) apo kjo kompetencë 
mund t’i delegohet qeverisë sipas disa kritereve të përcaktuara nga ligji. Jemi 
shprehur se neni 155 i Kushtetuës nuk vendos një rezervë absolute për ligjvënësin, por 
delegimi duhet të respektojë detyrimet materiale dhe kërkesat e nenit 118 të 
Kushtetutës (rezervë relative).  

 
Një nga çështjet e hapura, e cila nuk ka marrë një përgjigjje të qartë nga 

jurisprudenca kushtetuese, lidhet me pyetjen nëse Këshilli i Ministrave mund të 
ndërhyjë në ligjin për buxhetin, me akt normativ sipas nenit 101 të Kushtetutës. Për të 
vlerësuar çështjen e shtruar më sipër duhen vendosur në balancë interesi publik i 
lidhur drejtpërdrejt me mirëfunksionimin e buxhetit të shtetit dhe mbajtjen në kontroll 
të stabilitetit financiar nga qeveria me interesin për moscenimin e rolit thelbësor që 
Kushtetuta i ka caktuar Kuvendit, si organi përfaqësues i sovranitetit popullor, në 
procesin e miratimit dhe kontrollit të buxhetit të shtetit. Çështja, nëse neni 160 i 
Kushtetutës e ndalon qeverinë për të ndryshuar ligjin për buxhetin e shtetit me akt me 
fuqinë e ligjit, sipas nenit 101, nuk është një çështje, të cilës mund t’i jepet një 
përgjigjje formale, pa vlerësuar dhe balancuar interesat dhe vlerat kushtetuese të 
përmendura më sipër, me qëllim vendosjen e standarteve të qëndrueshme në harmoni 
me frymën e Kushtetutës.  

 
• Ndarja vertikale e pushtetit 

 
Jurisprudenca kushtetuese ka shqyrtuar disa çështje lidhur me tre aspektet 

thelbësore të autonomisë vendore, përkatësisht të karakterit: a) normativ; b) 
organizativ dhe c) financiar.  

 
Çështja kryesore e ndarjes vertikale të pushtetit lidhet me marrëdhëniet midis 

pushtetit normativ qendror dhe pushtetit normativ vendor. Sipas një qasjeje 
jurisprudenciale kushtetuese, sistemi normativ, si element thelbësor i karakterit unitar 
të shtetit, nuk është i decentralizuar, por hierarkik, sipas strukturës së parashikuar në 
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nenin 116 të Kushtetutës. Normat juridike vendore nuk mund të kenë natyrë primare, 
për arsye se qeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë konturohet në sistemin e 
një shteti unitar.  

 
Jurisprudenca reflekton edhe një koncept tjetër disi jo në harmoni me 

qëndrimin e mësipërm. Sipas kësa qasjeje të fundit, ekzistenca e kompetencave 
kushtetuese për pushtetin vendor e ngre këtë të fundit në shkallën e njësisë 
vetëqeverisëse, duke mos e kuptuar atë si njësi thjesht vetadministruese; rregullimet 
kushtetuese nënkuptojnë edhe respektimin e dy kritereve të rëndësishme, 
ekskluzivitetin e kompetencës, - sipas të cilit, në çështjet vendore nuk mund të 
përzihet shteti dhe komplementaritetin, - kur njësitë vendore janë në pamundësi të 
zgjidhin çështjet e tyre, pushteti qendror angazhohet qoftë nëpërmjet ndihmës 
materiale-financiare, qoftë nëpërmjet delegimit të kompetencave të administratës 
shtetërore. 

 
Disa studiues të së drejtës kushtetuese mendojnë se modeli ynë kushtetues 

ndërfutet në shtetet unitare të decentralizuara, që disponojnë një autonomi normative 
të kufizuar nga parimi i unitetit të pushtetit dhe realizojnë një ndarje më pak të 
theksuar të pushtetit normativ, midis shtetit në nivel qendror dhe kolektiviteteve 
vendore. Ka dhe studiues të tjerë që e klasifikojnë qeverisjen vendore si një pjesë të 
qenësishme të pushtetit ekzekutiv që ushtron disa të drejta dhe detyrime të caktuara në 
zbatim të ligjeve të miratuara nga Kuvendi i RSH. Sipas këtij këndvështrimi, edhe pse 
Kushtetuta parashikon se decentralizimi është parimi mbi të cilin mbështetet qeverisja 
vendore në vend, gjithsesi shteti shqiptar është unitar; politikat, si të brendshme, ashtu 
edhe të jashtme, janë të krijuara nga një tërësi organesh dhe jo nga disa paralele. Kjo 
do të thotë që decentralizimi duhet kuptuar si një organizim i brendshëm i pushtetit 
ekzekutiv i ndarë me qëllim që disa detyra t’i kalohen disa organeve që janë vendosur 
politikisht e gjeografikisht më afër qytetarëve.  

 
Në një nga vendimet e para, pak pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës në nëntor 

1998, GJK ka theksuar argumentet që mbështesin idenë se kontrolli dhe mbikqyrja e 
veprimtarisë së organeve vendore nga organet qendrore nuk përjashtohet në funksion të 
balancës midis pushteteve dhe respektimit të parimeve kushtetuese. Në vendimin 
29/2006, në ndryshim nga rasti i mësipërm, interpretimi dhe argumentet e Gjykatës 
sqarojnë dhe vënë theksin mbi parimet dhe garancitë kushtetuese të vetëqeverisjes 
vendore. Për më tepër, sipas GJK, ajo ka mbajtur në vëmendje të veçantë edhe arsyet 
e shkaqet e përligjura dhe objektive, të cilat diktojnë domosdoshmërinë e evoluimit të 
jurisprudencës kushtetuese dhe përshtatjen e saj me standardet demokratike 
bashkëkohore. 

 
Sipas GJK, do të konsiderohej si cenim i të drejtës për vetëqeverisje të 

pushtetit vendor, nëse ligjvënësi, duke u hequr kompetenca organeve vendore, do ta 
dobësonte aq shumë rolin e këtyre saqë ekzistenca ose vetëqeverisja e tyre do të 
bëheshin të pandjeshme. Kompetencat, me të cilat ligji pajis organet e qeverisjes 
vendore, duhet të jenë të tilla që një pjesë e mirë e çështjeve publike të rregullohen 
sipas parimit të subsidiaritetit, që qëndron në thelb të konceptit të decentralizimit dhe 
ka një ndikim të madh, veçanërisht përsa i përket efektshmërisë së zgjidhjes së 
problemeve. Për shkak të karakterit që ka në ndarjen dhe balancimin e pushtetit, 
vetëqeverisja vendore përbën një ndër bazat për funksionimin e shtetit të së 
drejtës. Ka patur dhe mendime në pakicë, të cilët kanë vlerësuar se janë plotësuar 
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kërkesat e Kartës së Autonomisë Vendore për marrjen e një kompetence/funksioni të 
qeverisjes vendore dhe ligjvënësi ka diskrecion të bëjë vlerësime të kësaj natyre dhe 
në rastin konkret, ky vlerësim është i balancuar. Çështja, nëse vetë Kushtetuta 
përcakton një ndarje të fushës normative ndërmjet pushtetit qendror dhe atij vendor, 
nuk ka marrë një përgjigje të qartë nga jurisprudenca kushtetuese.  

 
 Përsa i përket autonomisë organizative/administrative jurisprudenca kushtetuese 
ka qenë më koherente dhe e qëndrueshme, pavarësisht se vërehet nje evoluim edhe në 
këtë aspekt. Në thelb kjo jurisprudencë ka vlerësuar si jo kushtetuese ndërhyrjen e 
pushtetit qendor në ngritjen dhe formimin e organeve dhe institucioneve të qeverisjes 
vendore, ndërhyrje të cilat kanë qenë dhe një reminishencë e praktikave të mëparshme të 
bazuara në konceptin e centralizmit të pushtetit ekzekutiv. Sipas GJK, miratimi i ngritjes 
dhe funksionimit të KRRT nga ministri që mbulon veprimtarinë për këtë fushë, është një 
devijim nga parimi kushtetues i decentralizimit të pushtetit. Në një rast tjetër, GJK ka 
vlerësuar se kompetencat ligjore të sekretarit të këshillit kanë të bëjnë me marrjen e 
masave për mbledhjen e këshillit, komunikimin e akteve të nxjerra, njoftimin e 
opinionit publik për rregullat me interes të përgjithshëm, me kujdesin për 
veprimtarinë e sekretarisë etj. Duke qenë se natyra e këtyre kompetencave është 
tekniko-administrative, ato nuk i pengojnë organet e pushtetit vendor të ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre sipas parimeve të Kushtetutës. Respektimi i parimeve kushtetuese 
të autonomisë vendore e të decentralizimit, përcaktohet, në radhë të parë, nga 
kompetencat dhe veprimtaria e organeve. 
 

Lidhur me autonominë financiare, jurisprudenca kushtetuese në një rast ka 
vlerësuar, nëse një akt i organit kompetent shtetëror, që kalon një objekt nga 
administrimi i pushtetit vendor në administrim të një organi qendror, vjen në 
kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë dhe Kartën së Autonomisë Vendore. Në një 
çështje tjetër, me objekt kontrollin kushtetues të Vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr. 660, datë 12.09.2007 “Për transferimin e aksioneve të shoqërive të ujësjellësve dhe 
kanalizimeve njësive të qeverisjes vendore”, GJK vlerësoi cenimin ose jo nga Këshilli 
i Ministrave të parimit të lirisë së veprimtarisë ekonomike të organit vendor, në 
funksion edhe të parimit të autonomisë vendore dhe të rezervës ligjore, të 
parashikuara nga nenet 11, 113, shkronja “b” dhe 118 të Kushtetutës. GJK konkludoi 
se vendimi i mësipërm i KM nuk cenonte lirinë ekonomike të organit vendor. 

 
Sipas nenit 8 të Kartës Europiane të Autonomisë Vendore, mbikëqyrja e 

autoriteteve vendore duhet të synojë vetëm garantimin e pajtueshmërisë me ligjin, 
duke përjashtuar çdo kontroll për dobinë e veprimeve që përfshihen në sferën e 
përgjegjësive të autoriteteve vendore. Për këtë, respektimi i parimit të subsidiaritetit 
dhe të përpjesëtueshmërisë mbeten aspektet thelbësore të çdo mbikëqyrje 
administrative të autoriteteve të niveleve më të larta. Gjithashtu, neni 11 i Kartës 
Europiane të Autonomisë Vendore u garanton organeve të qeverisjes vendore, kur 
çmojnë se u janë cenuar ushtrimi i lirë i kompetencave të tyre dhe parimi i autonomisë 
vendore, të drejtën për t’iu drejtuar gjykatës që të vendosë, nëse një veprim ose 
mosveprim, vendim ose akt tjetër administrativ, është në përputhje me ligjin. 

 
Lidhur me kontrollin e veprimtarisë së organeve të pushtetit vendor, 

jurisprudenca kushtetuese i ka dhënë përgjigjje disa çështjeve. Kështu, është vlerësuar 
çështja, nëse e drejta e prefektit për të pezulluar aktet e organeve të pushtetit vendor 
cenonte autonominë vendore. Sipas GJK, e drejta për të pezulluar një akt të paligjshëm 
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të organeve të qeverisjes vendore nuk sjell as përplasje kompetencash midis organeve 
dhe njëkohësisht, as cenim të parimeve kushtetuese; decentralizimi i pushtetit si një 
parim kushtetues nuk presupozon kompetenca absolute të organeve të qeverisjes vendore 
brenda juridiksionit të tyre dhe shkëputje të çdo lloj vartësie me pushtetin qendror; 
përkundrazi, ky parim vërtet njeh dhe garanton të drejtën e vetëqeverisjes vendore për 
organet e pushtetit vendor, por nuk mohon kontrollin hierarkik administrativ mbi 
veprimtarinë e organeve territoriale për të siguruar respektimin e ligjeve dhe të parimeve 
kushtetuese. Tek e drejta e prefektit për të pezulluar aktet e organeve të qeverisjes 
vendore dhe për t’i dërguar ato për shqyrtim në gjykatë, gjen zbatim parimi i 
kontrollit administrativ të veprimeve të bashkësive vendore që synon të sigurojë 
respektimin e parimit të ligjshmërisë dhe të parimeve kushtetuese. Por, jurisprudenca 
kushtetuese ka theksuar se organeve të qeverisjes vendore duhet t’u garantohet 
mbikëqyrje ligjore në respektim të parimit të kontrollit dhe balancimit të pushteteve, 
dhe se e drejta për shfuqizim të akteve juridike drejtpërsëdrejti nga një organ i 
pushtetit qendror do t’i vendoste ato nën kontrollin hierarkik të tyre.  

 
• Ligjvënësi dhe kontrolli kushtetues 
 

Gjykata Kushtetuese, si të gjitha organet e tjetra shtetërore duhet t’i 
nënshtrohet Kushtetutës. Parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve i imponohet 
edhe vetë organit të ngarkuar nga Kushtetuta për kontrollin e respektimit të këtij 
parimi. Në këtë kuptim, GJK nuk ka kompetencë formale për të ndryshuar 
Kushtetutën dhe asaj nuk i lejohet të ‘uzurpojë’ kompetencat, që i janë atribuar 
ligjvënësit. Por, a mund të shmanget në praktikë ndërhyrja/përfshirja e Gjykatës në 
funksionet e ligjvënësit, ndërkohë që ka kompetencën për të shfuqizuar ligjin? A 
mund të konsiderohet shfuqizimi i ligjit si një veprimtari legjislative?  

 
Në fillim të shekullit të XXI-të, studimet e përmendura më sipër, mbrojnë 

idenë se gjykatat kushtetuese nuk janë më të kufizuara si Ligjvënës negativë në 
mënyrën tradicionale, për shkak se roli i tyre nuk është më i reduktuar për të 
kontrolluar kushtetutshmërinë e ligjeve, për të deklaruar antikushtetutshmërinë e tyre, 
apo për të anulluar ato kur janë në kundërshtim me Kushtetutën. Gjykatat kushtetuese 
kanë marrë një rol më aktiv kur shqyrtojnë legjislacionin kundrejt Kushtetutës. Ky rol 
në rritje i gjykatave në politikat legjislative ka çuar studies të ndryshëm të flasin për 
një “qeverisje të gjyqësorit” ose “gjyqësorizim të politikës”. Sipas Georges Vedel 
“guri i vërtetë i provës për “qeverinë e gjykatësve” gjendet tek liria që përvetëson 
gjykatësi kushtetues, jo duke zbatuar Kushtetutën apo duke e interpretuar atë në 
mënyrë konstruktive, por, pavarësisht çfarë emri i japim, duke e plotësuar atë, në mos 
duke e korrigjuar nëpërmjet rregullave të cilat përbëjnë në të vërtetë krijimin e tij të 
mirëfilltë”. 

 
Si pasojë e zhvillimit të disa parimeve/metodave të reja, për shembull, parimi i 

ruajtjes së ligjit për shkak të prezumimit të kushtetutshmërisë së tyre, i ka orientuar 
gjykatat kushtetuese t’i interpretojnë ato në harmoni me Kushtetutën, me qëllim që të 
shmanget çdo zbrazëti legjislative, duke anashkaluar nevojën e deklarimit të tyre si 
jokushtetues. Ky është sot një mjet kryesor i gjykatave kushtetuese, sipas studimeve, 
të cilin e përdorin për të mbushur përgjithmonë ose përkohësisht zbrazëtinë që mund 
të krijohet nga anullimi i ligjeve. Një tjetër rol i rëndësishëm i gjykatave kushtetuese 
që është zhvilluar progresivisht gjatë dekadave të fundit ka qenë kompetenca për të 
ushtruar kontroll kushtetues, jo në lidhje me legjislacionin ekzistues/në fuqi, por në 
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lidhje me mungesën e ligjeve (boshllëkun ligjor), ometimet apo mungesat e 
shkaktuara nga legjislatori kur ka miratuar ligjet. Kjo do të thotë se gjykatat 
kushtetuese kontrollojnë ometimet e ligjvënësit në krijimin e legjislacionit që ai ka 
detyrimin kushtetues për të miratuar. Sipas disa studiuesve, kontrolli kushtetues i 
ometimeve legjislative ka kontribuar në zhvillimin e tendencave të reja në drejtësinë 
kushtetuese, duke i shndërruar gjykatat kushtetuese në një lloj asistenti të ligjvënësit. 
Në realitetin e sotëm, sipas tyre, gjykatat kushtetuese kanë marrë në mënyrë 
progresive një rol më aktiv duke “ndihmuar” ligjvënësin në funksionet e tij dhe në 
disa raste ato janë më shumë se ndihmëse për ligjvënësin, duke e zëvendësuar atë, 
duke marrë rolin e ligjvënësit pozitiv, duke nxjerrë rregulla të përkohshme apo 
përhershme të zbatueshme në çështje veçanta. 

 
Interferimi i gjykatave kushtetuese në legjislacionin ekzistues implikohet edhe 

nga pushteti i këtyre gjykatave për të përcaktuar efektet e përkohshme të 
legjislacionit. Kjo mund të vërehet në të drejtën e krahasuar, lidhur me tre situata të 
ndryshme: nëpërmjet shtyrjes së efekteve të vendimeve të gjykatave; nëpërmjet 
shtrirjes me efekt prapaveprues të efekteve të vendimeve të gjykatave dhe nëpërmjet 
risjelljes në jetë të legjislacionit të shfuqizuar si pasojë e kontrollit kushtetues.  

 
Përfshirja aktive e Gjykatave Kushtetuese në politikat legjislative, në shumë 

raste, siç ndodhi në vendet ish-socialiste të Europës Lindore, ku bën pjesë dhe 
Shqipëria, ka pasur një rol të rëndësishëm për të zbatuar, zhvilluar dhe forcuar 
Kushtetutën, në veçanti, regjimin demokratik të sapokrijuar dhe parimet e sundimit të 
ligjit. 

 
GJK, pas miratimit të Kushtetutës dhe ligjit organik të saj, i është përmbajtur 

rregullit se ajo “ka vetëm të drejtën e shfuqizimit të akteve që shqyrton”. Madje, në disa 
vendime GJK, për të treguar vetpërmbajtje në funksion të parimit së ndarjes së 
pushteteve dhe respektimit të kufijve të juridiksionit të saj, është shprehur se ajo nuk 
është ligjvënës pozitiv. 

 
Siç u përmend më lart, gjatë viteve të fundit në jurisprudencën kushtetuese, si 

rrjedhojë edhe e ndikimit të zhvillimeve kushtetuese dhe jurisprudencës së huaj, vërehen 
vendime me objekt kontrollin e kushtetutshmërisë të ligjeve, që përmbajnë interpretime 
të ashtuquajtura “pajtuese me Kushtetutën”.  

 
Parimi i prezumimit të kushtetutshmërisë së ligjit është shprehur nga GJK me 

vendimin nr. 16/2008, në të cilin, ndër të tjera theksohet se “...në vlerësimin e 
kushtetutshmërisë së kufizimit të të drejtave e lirive individuale, kjo Gjykatë niset nga 
prezumimi i kushtetutshmërisë së ligjit me Kushtetutën. Kjo do të thotë se Gjykata 
Kushtetuese nuk ka autoritet të kontrollojë synimet dhe drejtësinë e zgjidhjeve të 
aplikuara nga ana e ligjvënësit. Detyrë e Gjykatës Kushtetuese është të vlerësojë, nëse 
zgjidhjet ligjore të aplikuara nuk shkelin normat dhe vlerat kushtetuese. ...”. 

 
Praktika kushtetuese dëshmon se kuptimi i Kushtetutës evoluon, ndryshon me 

kalimin e kohës dhe përshtatet në rrethana të reja, pa u amenduar formalisht. Bota 
është e përfshirë në një proces të vazhdueshëm ndryshimi politik, ekonomik, shoqëror 
dhe teknologjik, të cilin kushtetutëbërësi nuk mund ta parashikojë kur harton 
Kushtetutën. Ndaj, nuk është realiste të presësh që procesi i ndërlikuar amendues të 
ndjekë këto ndryshime.  
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Ka disa faktorë që mbështesin idenë e Kushtetutës së gjallë, ndryshimin e 

kuptimit të tekstit të Kushtetutës. Dispozitat kushtetuese janë norma me hapësirë të 
madhe interpretimi, ndaj dhe janë të vështira për t’u futur në korniza të ngurta për sa i 
përket kuptimit të tyre. Dispozitat kushtetuese parimore janë, nga të gjitha rregullat 
juridike, ato që i nënshtrohen më lehtë tensioneve interpretative. Luhatjet dhe 
kontrastet janë të mundshme edhe gjatë periudhës kur një kushtetutë është në fuqi 
sepse parimet kushtetuese nuk janë norma të mbylluara, përkundrazi, ato paraqesin 
hapje brenda tyre. Ideja se problemi që krijohet nga dispozitat kushtetuese parimore 
mund të shmanget, duke mos i përfshirë ato në tekstin e kushtetutës apo duke 
përcaktuar kritere shteruese për zgjidhjen e problemeve që krijohen nga përplasja 
midis tyre, nuk gjen mbështetje në praktikën kushtetuese bashkëkohore. 

 
Përveç faktorëve të brendshëm, që lidhen me gjuhën dhe formulimet e vetë 

tekstit të Kushtetutës, ka dhe disa faktorë të jashtëm, që ndikojnë në ndryshimin e 
kuptimit të Kushtetutës dhe zbatimit të saj në kontekstin tonë. Jurisprudenca e 
GJEDNJ është një nga faktorët e jashtëm në këtë drejtim. Ajo ka një ndikim të 
drejtpërdrejtë dhe autoritar në praktikën tonë kushtetuese, duke patur parasysh 
statusin kushtetues të KEDNJ. Në shumë raste, GJEDNJ ka theksuar se Konventa 
është “një instrument i gjallë” që duhet interpretuar sipas rrethanave aktuale”. Një 
faktor tjetër lidhet me faktin se shumica e shteteve në Europë e më gjerë ndajnë 
kushtetuta të ngjashme, të cilat përfshijnë në mënyrë tipike një listë të të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut dhe mekanizma kushtetues, si gjykatat kushtetuese ose 
komisionet e të drejtave të njeriut, për të siguruar realizimin e këtyre të drejtave. 
Konvergjenca apo asimilimi i kushtetutave ka krijuar një mundësi të shkëlqyer për 
gjykatat e shteteve të ndryshme që të mësojnë nga njëra-tjetra. 

 
Ideja e Kushtetutës së gjallë nuk presupozon se ndryshimi i kuptimit të tekstit 

të Kushtetutës ndodh si rrjedhojë e rolit krijues të pakufizuar dhe arbitrar të gjyqtarit 
kushtetues. Ky i fundit, gjatë ushtrimit të detyrës së tij gjyqësore, i nënshtrohet disa 
kufizimeve të qenësishme. Këto kufizime janë me natyrë procedurale, materiale dhe 
etike. Kërkesat procedurale, që lidhen me vënien në lëvizje të gjykimit kushtetues, 
juridiksionin, legjitimitetin e subjekteve që iniciojnë gjykimin, afatet, disponibilitetin 
e Gjykatës, etj., kanë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Gjuha, dispozitat dhe 
arkitektura e vetë Kushtetutës janë burimi i kufijve kryesorë, që i imponohen 
gjyqtarëve në zbatimin e Kushtetutës. Çdo kushtetutë ka identitetin dhe origjinalitetin 
e saj. Precedenti dhe kërkesa për vazhdimësi përbëjnë një tjetër detyrim për gjyqtarin. 
Nuk do të ishte e dëshirueshme nëse jurisprudenca nuk do të ishte “e gjallë”; mirëpo 
zhvillimi bëhet shkallë-shkallë, rregullime e saktësime bëhen në mënyrë progresive.  

 
Si me çdo kompetencë që i atribuohet një organi shtetëror që nuk ka asnjë 

mundësi për të qenë i vetë kontrolluar, kontrolli kushtetues mund shtrembërohet dhe 
të abuzohet, pa asnjë mundësi për qytetarët apo organet e tjera kushtetuese për të 
kontrolluar veprimet e tyre. Pyetja kryesore që gjithmonë do të mbetet për t'u shtruar 
për çështjen e abuzimit të juridiksionit kushtetues është “Quis ipso custodiem?”(kush 
do t’i kontrollojë gardianët?) Kjo është e rëndësishme të kihet parasysh, veçanërisht 
në regjimet demokratike, ku shndërimi i Gjykatave Kushtetuese në ligjvënës shkel 
parimin e ndarjes së pushteteve dhe i transformon ato në organet shtetërore që nuk i 
nënshtrohen përgjegjësisë politike.  
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- Vendim nr. 115/2011 (Gjykata Kushtetuese italiane) 

 
 

NDARJA VERTIKALE E PUSHTETIT 
 
Decentralizimi i pushtetit dhe autonomia vendore 
 

- Vendim GJK nr. 29/2006 
 
Ligjvënësi dhe “kompetencat kushtetuese” të qeverisjes vendore: 
 jurisprudenca kushtetuese 
 

- Vendim GJK nr. 2/1999 
- Vendim GJK nr. 53/1999 
- Vendim GJK nr. 45/2000 
- Vendim GJK nr. 29/2006 
- Vendim GJK nr. 3/2009 
- Vendim GJK nr. 19/2009 

 
Kontrolli i qeverisjes vendore dhe balanca ndërmjet pushteteve 
 

- Vendim GJK nr. 47/2000 
- Vendim GK nr. 29/2006 

 
 
LIGJVËNËSI DHE KONTROLLI KUSHTETUES 
 
Kushtetuta (ligji) si “instrument i gjallë” dhe interpretimi kushtetues 
 

- Vendim GJK nr. 16/2004 
- Vendim GJK nr. 26/2007 
- Vendim GJK nr. 36/2007 
- Vendim GJK nr. 25/2009 
- Vendim GJK nr. 1/2010 
- Vendim GJK nr. 21/2010 
- Vendim GJK nr. 30/2010 
- Vendim GJK nr. 20/2011 
- Vendim GJK nr. 6/2012 
- Vendim GJK nr. 52/2012 
- Vendim GJK nr. 20/2012 
- Vendim GJK nr. 16/2014 
- Çështja e GJEDNJ Stafford kundër Mbretërisë së Bashkuar, § 68. 
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- Çështja e GJEDNJ-së Tyrer kundër Mbretërisë së Bashkuar, 25 prill 1978. 
 
Interferimi i Gjykatës Kushtetuese në funksionin e ligjvënësit: jurisprudenca 
kushtetuese 
 

- Vendim GJK nr. 6/1992 
- Vendim GJK nr. 8/1992 
- Vendim GJK nr. 75/2002 
- Vendim GJK nr. 16/2008 
- Vendim GJK nr. 12/2010 
- Vendim GJK nr. 29/2010 
- Vendim GJK nr. 30/2010 
- Vendim GJK nr. 5/2012 
- Vendim nr.26/1969, I.Härtel. (Gjykata Kushtetuese Federale e Gjermanisë) 
- Vendim PI.US 8/02, Rent Control II, nr. 528/2002 (Gjykata Kushtetuese çeke) 
- Vendim PI.US 2/03 Rent Control III, nr. 84/2003 (Gjykata Kushtetuese çeke) 
- Norton k.Selby County, 118 US 425 (19986) (Gjykata e Lartë e Amerikës) 

 
 
Kushtetutat 
 

- Kushtetuta shqiptare, 1998 
- Ligj nr.7491, datë 29.04.1991 “Mbi dispozitat kryesore kushtetuese” 
- Kushtetuta franceze 
- Kushtetuta gjermane 
- Kushtetuta italiane, botim i KSHH, 1995 
- Kushtetuta kroate 
- Kushtetuta maqedonase 
- Kushtetuta portugeze 
- Kushtetuta spanjolle 

 
 
 
Kodi i Procedurës Civile RSH 
Ligji nr.8548, datë 11.11.1999 “Për ratifikimin e Kartës Europiane të Autonomisë 
Vendore” 
Ligji nr.8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës 
Kushtetuese” 
Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 
vendore” 
Ligji nr.9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 
Shqipërisë” 
Rregullore e Kuvendit të Shqipërisë 
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