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PER SHOYRTIMIN E DEKRETIT TE PRESIDENTIT TE REPUBLIKES NR.
5960, DATE 2.12.2008 "PER KTHIMIN E LIGJIT NR. 10019, DATE 18.11.2008
"KODIT ZGJEDHOR I REPUBLIKES SE SHOIPERIS~P'~
I.

Te pergjithshme

Komisioni Parlamentar i Reformes Zgjedhore, u rithirr ne mbledhjen e dates
16.12.2008 ne zbatim te Vendimit nr. 226, date 15.12.2008 te Kuvendit te Republikes se
Shqiperise dhe mori ne shqyrtim Dekretin e Presidentit te Republikes, nr. 5960, date
02.12.2008 "Per kthimin e ligjit nr.10 019, date 18.1 1.2008 "Kodi Zgjedhor i Republikes
se Shqiperise". Komisioni i kerkoi Grupit te Eksperteve te shqyrtoje dekretin ne fjale, si
dhe te propozoje zgjidhjet juridike te mundshme.
Gjithashtu, Grupit te Eksperteve iu ngarkua edhe detyra per shqyrtimin e disa
propozimeve te paraqituara nga partite LSI dhe PDK dhe, nese keto propozime ishin
brenda objektit te punes se ketij Komisioni.
Grupi i Eksperteve, dorezoi relacionin me propozimin pbkates me date 2.12.2008, i
cili u shqyrtua dhe u miratua nga Komisioni brenda te njejtes date.
Mbi kete baze, Komisioni i Reformes Zgjedhore i paraqet per miratim Kuvendit
relacionin me amendamentin, si me poshte:

Pas hulumtimit juridik dhe diskutimeve ne grup, Grupi i Eksperteve e gjeti me vend
te propozoje nje zgjidhje juridike te pranueshme, e cila shmang keqintepretimin juridik
qe Presidenti i ka bbe afatit per nxjerrjen e dekretit per mbajtjen e zgjedhjeve ne lidhje
me afatet e tjera ne Kod dhe Kushtetute, si dhe siguron integritet te tekstit te Kodit, duke
shmangur nderhyrjet e panevojshme ne kete tekst.

Me konkretisht, zgjidhja e propozuar eshte nje dispoziti! tranzitore qe e mundeson
Presidentin te nxjerre dekretin brenda nje afati te caktuar kohor, vetem p b zgjedhjet e
vitit 2009. Dispozita eshte hartuar si me poshte:

Neni 185
"Dekretimi i dates se zgjedhjeve te radhes.
Presidenti i Republikb nxjerr dekretin per caktimin e dates se zgjedhjeve te radhes
per Kuvend te vitit 2009, jo me vone se 7 diti; pas hyrjes ne fuqi te ketij ligji, ne
perputhje me piken 1 te nenit 9 ti; ketij Kodi."
Nenet e tjera pas nenit 185 do te rinumertohen ne vijim.
111.

Analiza ligjore

Presidenti i Republikes me dekretin e dates 2 Dhjetor 2009 e ktheu ligjin per
rishqyrtim me arsyetimin se ka mosperputhje nenesh qe lidhen me periudhen zgjedhore
(neni 8) dhe afatin e dekretimit te zgjedhjeve (neni 9) dhe, si rrjedhim, ishte ne
pamundesi kushtetuese per dekretim te zgjedhjeve. Ne leter thuhet:
"Arsyeja, per te cilen nuk e dekretova kete ligj, lidhet me dispoziten e nenit 9, pika 2 e tij.
Keshtu, neni 9, pika 2 i ligjit ka kete formulim: "Presidenti i Republikes nxjerr dekretin e
data se zgjedhjeve per Kuvendin jo me vone se 9 muaj para mbarimit te mandatit te
Kuvendit". Ky rregullim bie ndesh me nenin 8 te ligjit te ardhur per shpallje. "Neni 8 ka
parashikuar se zgjedhjet e pergjithshme per Kuvendin apo per njbite e qeverisjes
vendore, zhvillohen njeheresh ne te gjithe territorin e vendit brenda periudhb qe shtrihet
nga 15 Marsi deri me 30 Qershor ose nga 15 Shtatori deri me 30 Nentor". Duke qene qe
neni 65, pika 2 e Kushtetutes percakton se "zgjedhjet per Kuvendin e ri zhvillohen ne
periudhen zgjedhore me te afe'rt qe i paraprin d a t a se petfundimit te mandatit te
Kuvendit", atehere periudha zgjedhore brenda se ciles duhen zhvilluar zgjedhjet e
ardhshme te pergjithshme per Kuvendin, b h t e periudha 15 Mars deri me 30 Qershor ";

Por, aty ku Presidenti shpreh rezervat e tij, b h t e pikerisht Neni 9, pika 2 e ligjit te
ardhur per shpallje, qe ka percaktuar detyrimin e Presidentit te Republikes per nxjerrjen e
dekretit per caktimin e dates se zgjedhjeve p b Kuvendin jo me vone se 9 muaj para
mbarimit te mandatit te Kuvendit. Ne leter Presidenti shprehet:
"Pra, nje afat i cili nuk mund te respektohet per periudhen zgjedhore 15 Mars
Qershor.
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Shkaku dhe arsyetimi ligjor qe i ka bere Presidenti i Republikes kthimit te ligjit
mendojme se eshte i gabuar.
Po te lexohet me kujdes letra sqaruese e Presidentit per Kuvendin, ne thelb
pretendohet se ka perplasje mes neneve 8 dhe 9 te Kodit, dhe, si rrjedhim, mund te prekej
afati kushtetues per zgjedhjet.

Per te qene te sakte, neni 8 i KZ flet per periudhen e zgjedhjeve ne vend pra 15
Mars -30 Qershor dhe 15 Shtator - 30 Nentor, ndersa neni 9 rregullon nxjerrjen e dekretit
te Presidentit dhe ditet e mundshme per mbajtjen e zgjedhjeve brenda periudhave
zgjedhore qe percakton Kodi. Pra, nuk ekziston asnje perplasje ndermjet ketyre neneve.
Ne $do rast, data e zgjedhjeve caktohet ne periudhen zgjedhore me te afert qe i paraprin
fundit te mandatit te Kuvendit aktual, i cili eshte ne fillim te Shtatorit 2009.
Nga permbajtja e letres, rezulton se Presidenti e ka keqkuptuar afatin 9 mujor qe i
referohet fundit te mandatit te Kuvendit, dhe jo dites se mundshme te mbajtjes se
zgjedhjeve sipas ketij Kodi, s i arsyetohet
~
ne motivimin e dekretit.
Ne thelb nuk ka asnje shkelje te ndonje afati kushtetues p b mbajtjen e zgjedhjeve.
E gjejme te pavend dhe te pabazuar si ne aspektin Kushtetues, edhe ne ate ligjor,
referencen qe Presidenti ben ne Kushtetute ne letren e tij. Kushtetuta, pas ndryshimeve
te 21 Prillit te ketij viti, Nrcakton se:
1. zgjedhjet zhvillohen $do kater vjet, duke afirmuar parimin themelor te
"periodicitetit te zgjedhjeve" demokratike;
2. mandati i Kuvendit fillon me mbledhjen e tij te pare;
3. mandati i Kuvendit mbaron ne te njejten dite te te njejtit muaj, te vitit te
katbt nga data e mbledhjes se pare te Kuvendit;
4. zgjedhjet zhvillohen ne periudhen zgjedhore me te afert qe i paraprin fundit
te mandatit;
5. periudhat zgjedhore dhe rregullat per thirrjen e zgjedhjeve percaktohen ne
ligjin zgjedhor;
6. Presidenti i Republikes dekreton daten e zgjedhjeve.
Sa me siper, Kushtetuta, ne dallim nga dispozitat e shfuqizuara te saj, nuk vendos
as afate dhe as rregulla strikte, duke ia ka deleguar Kodit Zgjedhor percaktimin dhe
detajimin e tyre.

E vetmja dispozite ligjore qe i jep rol Presidentit ne lidhje me zgjedhjet eshte
neni 92 i Kushtetutes, ku percaktohet se ai cakton daten e zgjedhjeve. Si rrjedhim, projekt
Kodi Zgjedhor parashikoi nje afat optimal per nxjerrjen e dekretit prej 9 muajsh nga
fundi i mandatit te Kuvendit, e thene ndryshe, 7 muaj nga data e zgjedhjeve. Ky afat i
gjate u vendos i tille qe te dihej kohe me pare data e zgjedhjeve, pasi shume aspekte
procedurale te Kodit jane te lidhura me daten e zgjedhjeve, duke adresuar keshtu nje sere
problemesh te hasura me pare ne lidhje me qartesine dhe uniformitetin e afateve dhe
pergatitjen e zgjedhjeve.
Pas dergimit te ligjit per dekretim tek Presidenti i vetmi afat qe potencialisht
mund te tejkalohej ishte afati 9 mujor nga fundi i mandatit te Kuvendit per caktimin e
dates se zgjedhjeve, qe, ne $do rast, nuk do te tejkalohej me shume se disa dite. Pikerisht
tejkalimi i ketij afati, pra, dites se hyrjes ne fuqi te ligjit dhe afatit 9 mujor ishte ne theme1
te pretendimit per pamundesi juridike p b dekretimin e ligjit.

Edhe ky argument nuk eshte i bazuar, pasi afati 9 mujor, i vendosur ne Kod, nuk
eshte afat prekluiziv dhe nuk sjell asnje pasoje juridike mbi dekretin per caktimin e dates
se zgjedhjeve, nese kalon afati me disa dite. Mbi te gjitha, vete ligji nuk synon dhe nuk
mundet te coje ne dekadence te kompetences kushtetuese te Presidentit per nxjerrjen e
dekretit, por orienton nje afat te arsyeshem per dekretim te dates se zgjedhjeve me qellim
sigurimin e uniformitetit dhe qartesise se afateve dhe stabilitetit te procesit pergatitor, pa
cenuar kete prerogative kushtetuese.
Nje qendrim te tille e ka perforcuar edhe doktrina kushtetuese ne fuqi dhe, me
konkretisht, Gjykata Kushtetuese ne vendimin e saj nr. 6 date 18.01.2002 shprehet se:
"Duke gene keshtu, ne rastet kur afatet qe jane parashikuar nga Kushtetuta per t'u
permbushur jane te lidhura ngushte me pasojat juridike qe passjellin, keto te fundit nuk
mund te permbushen pas kalimit te tyre. E kunderta ngiet me afatet e tjera, per te cilat
Kushtetuta nuk ka parashikuar ne menyre te shprehur pasojat juridike qe mund te lindin
nga kalimi i tyre. Ne raste te tilla, detyrime kushtetuese, nese nuk jane permbushur
brenda afateve, duhet te permbushen me vone"

E thene me thjeshte, asnje afat qe nuk eshte parashikuar ne Kushtetute, nuk mund
ta pengoje Presidentin e Republikes te nxjerre dekretin per daten e zgjedhjeve, pasi
dekreti eshte nje prerogative dhe detyrim kushtetues pa ndonje afat te prere. Mosnxjerrja
e dekretit ne afatet qe parashikonte Kodi Zgjedhor nuk sillte asnje pasoje juridike mbi
dekretin. Mbi te gjitha, nuk mund te kishim as shkelje te vete afatit ligjor, pasi ligji nuk
kishte hyre ne fuqi. Do te ishim para nje shkeljeje, nese ligji do te ishte ne fuqi para afatit
kalendarik 9-mujor dhe Presidenti nuk do te dekretonte daten e zgjedhjeve. Ne rastin
konkret, dekretimi i ligjit do te sillte si pasoje hyrjen e tij ne fuqi vetem disa dite pertej
afatit joprekluziv 9-mujor, duke bere qe Presidenti te tejkalonte p b arsye objektive
(procedura kushtetuese e hyrjes se nje ligji ne fuqi), ate afat.
Gjithashtu, me kthimin e ligjit per rishqyrtim, Presidenti duket te kete ushtruar
edhe kompetenca legjislative duke hyre ne afate materiale te projektligjit, gje qe,
trandicionalisht, nuk eshte detyre e tij. Diskrecioni i Presidentit per daten e zgjedhjeve
eshte teper i kufizuar, pasi ligji zgjedhor percakton vetem dy data per mbajtjen e
zgjedhjeve brenda periudhes zgjedhore, dhe per zgjedhjet e radhes jane vetem datat 21
dhe 28 Qershor 2009.
Megjithate, te ndodhur para faktit qe ligji eshte kthyer per rishqyrtim, pasojave qe
ky kthim shkakton ne lidhje me zbatimin e piramides se afateve p k pregatitjen e
zgjedhjeve, si dhe nisur nga interpretimi juridik qe Presidenti i ka bere afatit per
nxjerrjen e dekretit, dhe njekohesisht nevojes qe ai ndjen per nje afat te percaktuar ligjor,
si zgjidhje me e udhes do te ishte perfshirja ne Kod e nje dispozite tranzitore qe adreson
me se miri nevojen ligjore te Presidentit per dekretimin e zgjedhjeve te radhb.
Ne lidhje me piken tjeter te detyres per disa amendamente te paraqitura nga LSI
dhe PDK, bazuar ne Vendimin Nr.226, date 15.12.2008 te Kuvendit, i cili ka percaktuar
se " Komisioni ka per detyre shqyrtimin e dekretit te Presidentit te Republikes, nr. 5960,

date 02.12.2008 "Per kthimin e ligjit nr.10019, date 18.11.2008 "Kodi Zgjedhor i
Republikes se Shqiperise", mund te konkludojme qe ato dalin jashte objektit te punes dhe
kompetences se ketij komisioni.

IV.

Konkluzione

Bazuar ne arsyetimin e mesiperm, Komisioni i Reformes Zgjedhore arrin ne
perfundimet e meposhtme:
1. Amendamenti i propozuar ploteson kerkesen e parashtruar nga Presidenti i
Republikes me dekretin e tij. Ai ben te mundur qe Presidenti i Republikes te nxjerre
dekretin per caktimin e dates se zgjedhjeve pas hyrjes ne fuqi te Kodit Zgjedhor.
2. Me kete amendament perjashtohet $do mundesi per keqkuptim apo keqinterpretim
lidhur me daten e zgjedhjeve. Presidenti i Republikes eshte i detyruar qe, ne konsulte
me partite politike parlamentare, te dekretoje si date te zgjedhjeve te ardhshme
parlamentare nje nga dy datat ligjerisht te mundshme, 21 Qershor ose 28 Qershor
2009.

3. Amendamentet e paraqitura, pkkatesisht nga LSI-ja dhe nga PDK-ja, meqenese nuk
jane brenda objektit dhe kompetences se Komisionit, nuk u moren ne shqyrtim prej
tij.

4. Komisioni i propozon Kuvendit miratimin e dispozites kalimtare dhe
saj ne tekstin e konsoliduar te Kodit Zgjedhor.
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