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SHTYLLA I  

 LEGJISLACIONI SHQIPTAR 

 

Kriza e Parlamentarizmit dhe disa reflektime mbi Kushtetuetshmërinë e Ligjit Zgjedhor 

Shqiptar 

  Nga Bledar Dika 

 

I.      ABSTRAKT 

Shteti i së drejtës lidhet ngushtë me efektivitetin që ka e ashtuquajtura ndarje e pushteteve. Në 

funksion të ndarjes së pushteteve është parë e nevojshme, ashtu siç sugjerojnë shumë zëra, një 

reformë e gjerë institucionale, e cila duhet të fillojë që nga ndryshimi i Kushtetutës. Një reformë 

e tillë duhet të piqet në Parlament, në organin të cilin Kushtetuta e Shqipërisë e ka vendosur dhe 

predispozuar si vatrën e ligjifikimit dhe rrjedhimisht të organizimit institucional të Shtetit. A 

është Parlamenti shqiptar, me këtë cilësi përfaqësimi, i aftë të kryejë këto reforma? Ky artikull 

niset nga disa përsiatje doktrinale mbi përfaqësimin politik dhe problematikat e tij. Më 

konkretisht paragrafi i dytë i artikullit nis me një qasje historike mbi përfaqësimin dhe 

parlamentin, kalimin nga përfaqësimi me karakter privat në përfaqësimin me karakter politik, 

duke dalluar midis përfaqësimit formal dhe përfaqësimit thelbësor. Duke u nisur nga premisa të 

tilla, në paragrafin e tretë dhe të katërt kërkohen të shquhen në mënyrë të qartë e sistematike 

problematikat e përfaqësimit politik në përgjithësi dhe parlamentarizmit në veçanti. Në 

paragrafin e pestë të tij artikulli trajtohet eksperienca shqiptare e përfaqësimit politik me 

objektivin për të pikasur cenet e tij, në rast se ka të tilla, dhe veçanërisht për të analizuar 

kushtetuetshmërinë e ligjit tonë zgjedhor duke sjellë edhe rastin analog Italian në paragrafin e 

gjashtë. Artikulli mbyllet me paragrafin e shtatë i cili përmban përfundime dhe disa 

rekomandime konkrete në lidhje me sistemin elektoral shqiptar. 

 

FJALËT KYÇE: Parlamenti, parlamentarizmi, partitë politike, përfaqësimi politik, zgjedhjet, 

Kodi Zgjedhor. 

 

SHKURTIMET:  

GJKI    Gjykata Kushtetuese Italiane 

KEDNJ   Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut 

KQZ    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

KZ/KODI ZGJEDHOR Ligji nr. 10019, datë 29.12.2008, i ndryshuar  

PORCELLUM  Ligji elektoral italian nr. 270/2005 

 

II.         HISTORIKU I PËRFAQËSIMIT POLITIK DHE ZHVILLIMEVE TË TIJ 

Ekzistojnë parlamente të shumëllojshme, funksionet dhe strukturat e të cilave ndryshojnë nga një 

vend në një vend tjetër, dhe brenda këtyre vendeve, nga një epokë në një epokë tjetër. Në këtë 

kuptim nuk është shumë domethënëse të krijosh një lidhje midis parlamenteve të epokës 

moderne dhe asambleve antike. Në vendet e epokës mesjetare e moderne, ndryshe nga qytet-

shtetet greke, spikaste pamundësia e popullit për të ushtruar në mënyrë të drejtpërdrejtë pushtetin 
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legjislativ dhe përkundër lindte nevoja e krijimit të asambleve përfaqësuese legjislative. Në këtë 

kuptim Montesquieu nënvizonte që: “meqenëse në një shtet të lirë çdo njeri […] duhet të 

udhëhiqet nga vetvetja, do të ishte e nevojshme që populli të kishte në mënyrë të drejtpërdrejtë 

pushtetin; duke parë që kjo është e pamundur në shtete të mëdha dhe në të njëjtën kohë, subjekt i 

shumë të papriturave në shtetet e vogla, atëherë është e nevojshme, që populli të bëjë nëpërmjet 

përfaqësuesve atë që nuk është në gjendje të bëjë vetë. […] Avantazhi i madh i të paturit 

përfaqësues, qëndron në faktin që ata janë të aftë të diskutojnë rreth çështjeve publike, ndërsa 

populli i thjeshtë nuk është në gjendje ta bëjë këtë, pikërisht kjo përbën dhe një nga 

papërshtatshmëritë kryesore të demokracisë”
1
. 

 

Nëse do të përpiqeshim të bënim historikun e Asambleve përfaqësuese, në një sintezë të 

skajshme mund të themi që Asambleja përfaqësuese që ka famën e parlamentit më antik në botë 

ka qenë  Althink-u i Islandës, ku populli filloi të mblidhej në Qershorin e vitit 930 pranë 

lokalitetit të quajtur Thingviller në afërsi të qytetit të Reikjavikut
2
. Gjithsesi parlamenti i parë që 

mori trajtën e një institucioni, ose akoma më mirë, që filloi të kishte një rëndësi politike, ishte 

padyshim parlamenti anglez. Është e dokumentuar që në vitin 1255 është mbledhur në 

Uestminster një magnum Parliamentum klerikësh, kontësh dhe baronësh, të cilët nuk pranuan 

kërkesën e Enrikut të III-të, i cili kishte pretenduar ndihmë ekonomike nga ata.
3
 Disa vite më 

vonë, saktësisht në vitin 1258, Enriku i III-të do të arrinte të përfitonte ndihmën ekonomike, por 

me plotësimin e kushteve të vendosura nga baronët, të cilët drejtoheshin nga Simoni i Montfort-

it. Një nga këto kushte, ishte thirrja e rregullt e parlamentit (3 herë në vit) për të shqyrtuar 

gjendjen e mbretërisë. Në vitin 1265 Simoni i Montfort-it arriti të siguronte pjesëmarrjen e 

përfaqësuesve të qyteteve dhe të fshatrave në mbledhjet e parlamentit. Gjithsesi vetëm në vitin 

1295, nën regjimin e Eduartit të I-rë, do të mblidhej ajo që do të njihej nga historia si, the great 

and model parliament
4
, e cila do të gruponte përfaqësues të qyteteve dhe fshatrave, baronë dhe 

peshkopë.    

 

Kësisoj do të evidentohej, në mënyrë progresive, një emërues i përbashkët për të gjithë 

parlamentet që do të pasonin. Emëruesi i përbashkët do të ishte pretendimi i asaj çfarë ishte fituar 

në Runnymede më 15 Qershor 1215, ku baronët i shkëputën Gjonit Pa Tokë
5
, Magna Carta 

                                                           
1
 Montesquieu, C. L., 1748, De l’esprit des lois, Genève, trad. it., 1952, Lo spirito delle leggi, Torino, II voll., Utet, 

p. 280. 
2
 Di Ciolo, V., Ciaurro,  L., 2013, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, Giuffrè, cit. p. 17; 

Mbetet nën kategorinë e legjendave që Parlamenti i parë në Europë pas atij Islandez i cili t‟i ketë dhënë këtij 

institucioni emrin parliament, të ketë qenë Parlamenti Siçilian. Më pak e kontestuar është bindja që ky Parlament të 

jetë mbledhur në vitet 1232-1240 në Foxhia nga Frederiku i II, dhe të ketë marrë karakteristikat e një istitucioni të 

vërtetë. Për më shumë shih, Palmieri N., 1847, Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di Sicilia, 

Lausanne, Buonamici.  
3
 Fischel, E., 1866, Storia della costituzione inglese, Milano, II voll., Corona e Caimi, p.155. 

4 
Mathiot, A., 1958, The British Political System, Stanford University Press, (trans. from, Le Regime Politique 

Britannique, 1955, Paris, Colin), f. 24 e vazh. 
5
 Mbreti Gjon i Anglise (1167 -1216), ishte djali i vogël i Henrit të II-të dhe vellai i Rikardit të  I, i njohur si Rikard 

Zemerluani. Pas vdekjes se Henrit II, në vitin 1189 Gjonit nuk i ishte lënë asnjë titull pronësie nga babai i tij, për 
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Libertatum
6
. Nga ai moment e në vijim nuk do të paguheshin më taksa apo kontribute pa 

miratimin e baronëve. Gjithashtu është opinion i përhapur, që principi no taxation without 

rappresentation (nuk ka taksim pa përfaqësim), mbi të cilin bazohet kushtetuta e SHBA-së, t‟a 

ketë prejardhjen pikërisht nga ajo ngjarje
7
. Në këto kohë anëtarët e këshillave, shteteve, 

asambleve, parlamenteve apo Dietave
8
 mesjetare duhet të kenë qenë të lidhura me klasat, 

fshatrat, qytetet, apo korporatat e tyre, nga një raport i tipit privatistik
9
. Ata silleshin si të 

ngarkuar nga këto të fundit për të përfaqësuar interesa, vullnete, dëshira, apo kërkesa kundrejt 

monarkut
10

. Në terma të tjerë, institucionet përfaqësuese të mesjetës duhet të kenë qenë të 

karakterizuara nga elementë të së drejtës private, duke parashikuar edhe detyrimet që 

përfaqësuesi kishte ndaj të përfaqësuarit, si p.sh: detyrat specifike të këtij të parit ndaj të fundit
11

, 

                                                                                                                                                                                           
këtë  arsye do të merrte emrin Gjoni Pa Tokë. Për më shumë shih,  Norgate, K., John Lackland, London, 1902, 

WENTWORTH Press, 2016. 
6
Magna Charta Libertatum e quajtur zakonisht Magna Carta, pra Karta E Madhe e Lirive është një dokument që 

përmban një sërë dispozitash që kufizojnë pushtetin e mbretin dhe garatojnë të drejtat e baronëve. Megjithëse, ende 

prezantohet si një veprim i koncesioneve unilaterale nga Mbreti, përbën, në të vërtetë, një kontratë për njohjen e të 

drejtave. Magna Charta u nënshkrua më 15 qershor 1215 nga Gjoni Pa Tokë Mbret i Anlisë në Runnymede, në afërsi 

të Windsor-it. Për më shumë shih, Musca, G., La Magna Charta libertatum e le origini del parlamentarismo inglese: 

corso di storia medievale, 1972, Bari, Dedalo.  
7
 Axelrod, A. 2007, The Real History of the American Revolution: A New Look at the Past, Sterling, New York. 

8
 Nga latinishta mesjetare - dieta, - nga dies,- dita (e asamblese). Denominim i dhënë nga Karli i Madh asambleve të 

Sacro Romano Impero, të cilat mblidheshin për të marrë vendimet më të rëndësishme rreth çështjeve publike. Për 

më shumë shih, Zerbi, P., 1977 Il medioevo nella storiografia degli ultimi vent'annim Milano, Vita e Pensiero,; 

Calasso, F., 1958, Enciclopedia del diritto, Milano, Volume 38, Giuffrè, f. 552-553.  
9
 Për më shumë shih, Kelsen, H., 1946, General Theory of Law and State dhe G. De Ruggero, Storia del liberalismo 

europeo, Bari, Laterza, p. 3, të cilët kanë konsideruar që në asambletë mesjetare merrnin pjesë jo përfaqësues të 

popullit në sensin modern por “mandatarë dhe ndërmjetësues të interesave të klasave dhe grupeve të veçanta, duke 

munguar në funksionin e tyre ai karakter universaliteti që është shenja dalluese e së drejtës publike.” Një tezë e 

kundërt me këtë është ajo e Ambrosini, G., 1945, La rafresentanza degli interessi ed il voto obbligatorio, Roma, 

Scientia Sae, p. 9, sipas të cilit edhe përfaqësimi mesjetar kishte natyrë publicistike, duke patur parasysh 

kompleksitetin e një raporti të bazuar në një mandat detyrues fillimishtë, dhe në një raport besimi më pas. Në një 

linjë të mesme dhë më të artikuluar është pozicioni i Miceli, V., 1892, Il concetto giuridico moderno della 

rafresentanza politica, Perugia, Boncompagni, f. 35-65, i cili pasi evidenton elementet tipike të së drejtës private që 

karakterizojnë raportin, nënvizon zhvillimin e përfaqësimit mesjetar në sensin e një detyrimi politik, i cili sjell një 

detyrim etik në respektimin e mandatit të marrë. Ndërsa mbi vazhdueshmërinë midis përfaqësimit mesjetar dhe atij 

modern shih, Hintze, O., 1980, Stato e Società, a cura di P. Schiera, Bologna, Zanichelli, f. 102 e vazh. Së fundmi 

mbi dikotominë jo vetëm terminologjike por mbi të gjitha konceptuale midis teorive të “Parlamenteve meseta” dhe 

“Asambleve të kastave” për më shumë shih, D'Agostino, G., 1980, Introduzione a Le istituzioni parlamentari nell' 

“ancien régime», Napoli, Guida. 
10

 Në asambletë mesjetare ishin klasat e aristokratëve të përfaqësuara dhe jo individët e thjeshtë (vetëm nëse në 

mënyrë indirekte nëpërmjet kategorisë ku bënin pjesë). Përfaqësuesit, ndër funksionet e ndryshme, kishin mbi të 

gjitha atë të paraqitjes para sovranit të kërkesave për ndreqejen e gabimeve apo dëmeve që i ishin shkaktuar nga 

klasa që përfaqësonin. Gjithësesi ky raport pra origjina e raporteve midis sovranit (Mbretit) dhe asambleve 

përfaqësuese qëndronte pikërishtë në nëvojën e sovranit për të garantuar konsensus në përcaktimin dhe vjeljen e  

taksave. Për më shumë shih, Stephenson, C., 1927, Taxation and representation in the middle age, in anniversary 

essays in medieval history by students of Charles Homer Haskins Boston-New York, f. 7 e vazh; si dhe  Uckmar, V., 

1959, Principi comuni di diritto costituzionale tributario, Padova, Cedam, f. 7 e vazh. 
11

 Mbi ngurtësinë dhe detajimin e mandatit detyrues në përfaqësimin mesjetar Shih, C. Muller, 1966, Das imperative 

und freie Mandat, Leiden, p. 204.  

https://www.google.al/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kate+Norgate%22
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dhe eventualisht kërkesat për udhëzime të mëtejshme për çështje të paparashikuara që mund të 

lindnin gjatë diskutimeve, si dhe për çështje të tjera si heqja e mandatit, pagesat etj. Gjithsesi 

duhej të ekzistonte një farë autonomie e përfaqësuesve ndaj të përfaqësuarve dhe 

domosdoshmërisht duhet të ketë ekzistuar që në fillesat mesjetare të parlamentarizmit, sepse në 

të kundërt përfaqësuesit do të deklasifikoheshin në lajmëtarë të thjeshtë të fshatrave e qyteteve 

apo bashkësive të përcaktuara. Thirrja e asambleve, ose akoma më saktë, zhvillimi i seancave 

nuk kishte një rend dite, kështu që gjatë diskutimeve të çështjeve të ndryshme kishte marzhe të 

gjera lirie përsa i përket trajtimit të tyre. Në të vërtetë diskutimet e çështjeve shkonin përtej 

trajtimit të paracaktuar që përfaqësuesit duhet të kryenin për të qenë në sinkroni me piketat e 

vëna nga të përfaqësuarit, në këtë kuptim, pra për sa i përket lirisë së mandatit të përfaqësuesve, 

ishte e pamundur që përfaqësuesit të këshilloheshin me të përfaqësuarit në kohë reale për të 

marrë udhëzime rreth qëndrimit që duhet të kishin sa herë që diskutimi merrte rrjedha të 

paparashikuara
12

. Ka akoma më shumë rëndësi në lidhje me atë që sapo thamë rreth autonomisë 

së përfaqësuesit, fakti që kërkesat e monarkut kishin në ato kohë forcë dhe vlerë më të madhe se 

ato të të përfaqësuarve. Duke konsideruar edhe faktin që monarku kërkonte auxilium et consilium 

(mbështetje dhe këshilla), përfaqësuesit në këto kushte duhej ti përgjigjeshin një detyre më 

sublime, siç ishte ajo e këshillimit të monarkut, duke venitur kështu marrëdhënien me të 

përfaqësuarit. Për këtë arsye përfaqësuesit duhej të gëzonin fuqi dhe vullnet të plotë për të 

vepruar lirisht e të pashtrënguar (me piena potestas dhe libera administratio).
13

 E gjithë kjo 

shpeshherë prodhonte përballje të ashpra ndërmjet funksionarëve të  monarkut që merreshin me 

thirrjen e asambleve dhe verifikimin e mandateve dhe komuniteteve të përfaqësuara, në ato raste 

kur mandatet kushtëzonin dhe detyronin në mënyrë të theksuar përfaqësuesin
14

. Edhe kur 

mandatet përmbanin detyra e udhëzime specifike për përfaqësuesit, duhej të nënkuptohej që këta 

të fundit, pasi kishin ndjekur udhëzimet apo detyrat e caktuara, duhet të konsideroheshin më pas 

të lirë për të diskutuar e votuar të gjitha çështjet e tjera
15

. Mandati i shkruar që mbarte 

përfaqësuesi, kishte si qëllim të justifikonte legjitimitetin e pjesëmarrjes në asamble
16

 si 

përfaqësues i një grupi apo komuniteti të përcaktuar në veçanti, por dhe si përfaqësues i 

mbretërisë pra të një entiteti mbikomunitar. Me këtë frymë shpjegohet edhe shqetësimi i sovranit, 

i cili u kërkonte komuniteteve zgjedhore të mandatonin persona ekspertë të cilët, pikërisht 

nëpërmjet libera administratio, të jepnin këshilla e vlerësime jo vetëm në interes  të komunitetit 

të tyre, por edhe në interes të të gjithë mbretërisë, në të cilën institucioni i Parlamentit 

konsiderohej si organi përfaqësues i popullit.
17

 Pra, këto asamble do të ishte më e saktë ti 

përkufizonim si “parlamente para-përfaqësuese”, dmth më shumë korporativiste sesa 

parlamentariste.  

                                                           
12

 Në këtë drejtim Shih, Marongiu, A., 1962, Il Parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna, Milano, 

Giuffrè, f. 496 e vazh. 
13

 D. Nocilla e L. Ciaurro, 1987, Rappresentanza politica, Enciclopedia del diritto, Milano, f. 550 e vazh.  
14

 Marongiu, A., 1949,  L'Istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500,  Roma Giuffré, f. 270. 
15

 ibidem, p. 271. 
16

 ibidem, p. 259. 
17

 Në këtë kuptim në të njëjtën asamble merrnin pjesë përfaqësues të kategorive të ndryshme, të ardhur nga territore 

të ndryshme të vendit, prandaj ishte shumë e vështirë mbrojtja e interesave të veçanta në vetvete, porse, gjithësesi 

gjatë trajtimit të temave që kishin të bënin me sektorë të tjerë mund të kontekstualizoheshin dhe mbroheshin 

interesat e veçanta të përfaqësuesve. Për më shumë Shih, Marongiu, A., ibidem, f. 271 e vazh. 
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Gjithsesi në kuadër të parlamentarizmit e jo më të korporativizmit, duhet theksuar që në Angli, 

më shumë e më herët, se në çdo shtet tjetër, do të formohej dhe zhvillohej pikërisht koncepti i 

përfaqësimit. Në 1565 sir Tomas Smith do të konceptualizonte përkufizimin modern të 

Parlamentit, ose më saktësisht konceptin se: “Parlamenti përfaqëson dhe përmban pushtetin e 

gjithë mbretërisë[…], meqenëse konsiderohet që çdo anglez bën pjesë në të (si personalisht, si 

nëpërmjet një prokure apo një mandati), duke filluar nga monarku deri tek njeriu më i fundit i 

Anglisë, në këtë mënyrë konsensusi i parlamentit duhet të konsiderohet përfaqësues i të gjithë 

qytetarëve”
18

. Ky zhvillim, apo më specifikisht, ky kalim nga korporativizmi tek përfaqësimit 

politik, ka filluar dhe është realizuar më parë se kudo në Angli, kjo sepse Anglia kultivoi idenë e 

Shtet-kombit dhe nuk u shtantazhua nga klientelizmi i klaneve lokale. Kështu ajo unifikoi 

interesat e veçanta të kastave dhe i ndërthuri ato me interesin gjithëpërfshirës të shoqërisë, të një 

shoqërie të konceptuar si bashkësia e çdo anglezi. Në sintezë, suksesi i Anglisë qëndron në faktin 

se ajo nuk toleroi ndarjet klanore dhe lokale në kurriz të unitetit kombëtar, kështu që dhe 

përfaqësuesit arritën të kapërcenin kufizimet apo urdhëresat e grupeve deleguese, duke u bërë 

përcjellës jo vetëm të interesave të veçanta të tyre, por mbi të gjitha, tashmë të interesave të 

përgjithshme të Anglisë.  

 

Duke përmbledhur sa më sipër mund të themi që me termin „parlament‟ kuptojmë një realitet, i 

cili ndryshon përgjatë epokave të ndryshme historike, përgjatë të njëjtës epokë historike ashtu 

dhe përgjatë regjimeve të ndryshme politike. 

 

 

III. KARAKTERISTIKAT E PARLAMENTIT DHE FUNKSIONET                       

PËRFAQËSUESE TË TIJ  
Për të përshkruar disa pika të palëvizshme të institucionit parlamentar, mund të konstatojmë që 

përgjatë zhvillimeve të ndryshme në kontekste të ndryshme, disa elemente duken sikur 

ripërsëriten: (i) asamble permanente me një grup të përcaktuar përfaqësuesish; (ii) specializimi 

progresiv në funksionin legjislativ; (iii) metoda e debateve dhe vendimmarrja kolegjiale; (iv) 

vendosja e këtij institucioni në një zonë të mesme midis shoqërisë dhe institucioneve qeverisëse; 

(v) transparenca dhe publiciteti i punimeve dhe i diskutimeve; (vi) tendenca për autonomi në 

organizimin dhe kryerjen e punimeve të asamblesë. 

 

Edhe pse këto elemente të përbashkëta rishfaqen në parlamente të ndryshme në kohëra të 

ndryshme, realiteti në lidhje me funksionin e parlamentit dhe përbërjen e tij trajtësohet ndryshe. 

Në këtë pikëpamje funksioni përfaqësues, nuk ka qenë asnjëherë i njëkuptimshëm. Kështu p.sh. 

mundet që të jesh pjesë e parlamentit mbi bazën e një të drejte personale ose përfaqësuese. 

Përfaqësimi mbi bazën e një të drejte personale mund të rrjedhë nga një status i trashëguar (është 

rasti i shumë mandateve të dhomës së Lordëve në Angli), nga një meritë e përvetësuar
19

 ose si 

                                                           
18

 Smith, T., De Republica Anglorum, trad. it. parz., Antologia dei costituzionalisti inglesi, 1962, a cura di N. 

Matteuci, Bologna, il Mulino, p. 44. 
19 Është rasti i senatorëve të përjetshëm në Senatin italian, të cilët  bëhen senator të përjetshëm në saj të meritave dhe 

kontributeve të larta në fusha të ndryshme të shoqërisë. 
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pasojë e funksioneve të ushtruara
20

. Mandati në parlament me bazë përfaqësimi mund të jetë: 

shprehje e përfaqësimit të interesave të përgjithshme (dhomat e ulëta); shprehje e përfaqësimit të 

interesave territoriale (p.sh. Bundesrat-i gjerman i cili formohet nga përfaqësuesit e qeverive të 

shteteve federale Lander); shprehje e përfaqësimit të interesave sektoriale
21

.  

 

Funksionet që mund të marrë parlamenti mund të ndryshojnë si përgjatë kohës, ashtu si dhe sipas 

vendit. Kështu parlamenti mund të ushtrojë funksione vetëm legjislative (në sisteme 

presidenciale e direktoriale) ose adresimi politik
22

 (në sistemet e qeverisjes parlamentare), mund 

të ushtrojë funksione deliberative ose vetëm konsultative. Është Parlamenti, më shumë se çdo 

organ tjetër kushtetues, treguesi i karakteristikave të sistemit politiko-kushtetues, dhe nga ana 

tjetër janë funksionet dhe kompetencat e parlamentit, që i japin një  natyrë të caktuar sistemit 

kushtetues. Nga liria që kanë parlamentarët kuptohet nëse kemi të bëjmë me regjime liberale apo 

autoritare dhe brenda regjimeve liberale, sipas raportit që vendoset midis parlamentit dhe 

qeverisë, kuptohet nëse kemi të bëjmë me një formë qeverisjeje presidenciale, parlamentare apo 

asambleare
23

. Gjithashtu është vendimtare edhe lidhja që krijohet me subjekte të tjera si partitë 

apo sindikatat, të cilat edhe pse janë pjesë e shoqërisë, gjithsesi  ushtrojnë funksione 

përfaqësuese. Së fundmi mund të themi gjithashtu se sistemi partiak, natyra e partive dhe 

marrëdhëniet e tyre të ndërsjella mund të modelojnë strukturën e përfaqësimit parlamentar dhe 

detyrat e parlamentit. Ndërsa nga ana tjetër sistemi elektoral është ai që shërben për zgjedhjet 

parlamentare dhe që ndikon në sistemin partiak të një vendi. 

 

Themeli i ushtrimit të çdo funksioni parlamentar është përfaqësueshmëria e Parlamentit, pra 

parlamenti karakterizohet nga funksioni përfaqësues në vetvete. Përtej entiteteve të tjera të 

shoqërisë, të cilat mund të ushtrojnë funksione përfaqësimi, vetëm parlamenti ka një funksion 

përfaqësues të shoqërisë përballë shtetit, ose më mirë ka si funksion përfaqësimin e pjesëve të 

ndryshme që përbëjnë shoqërinë. Kjo duhet kuptuar si një formë përfaqësimi politik, pra jo i 

përfaqësimit të disa interesave të ngushta, por i interesave të përgjithshme, të cilat  shprehen në 

shoqëri. Në këtë kuptim parlamenti shfaqet i dyanshëm, nga njëra anë ai është organ i Shtetit, 

dhe nga tjetra i drejtohet shoqërisë ndaj të cilës është përfaqësues. Kështu del në pah edhe 

funksioni i parlamenteve që konsiderohet të jenë selia zyrtare në të cilën grupet parlamentare 

ushtrojnë veprimtarinë politike të partive politike, të cilat, nga ana e tyre, konsiderohen të jenë 

subjektet ku qytetarët marrin pjesë në mënyrë më të drejtpërdrejtë në politikat e vendit. Prandaj 

është thuajse taksative, që në analizën që i bëhet parlamentarizmit të një rendi të përcaktuar 

                                                           
20

Është rasti italian, për senatorët e emëruar të tillë falë detyrës si presidentë të Republikës të ushtruar më parë. 
21

 Senati korporativ shqiptar fashist 1939; Senati i Bavarisë; një pjesë e senatit të Islandës. 
22

Ushtrimi i funksionit të adresimit politik ndodh atëherë kur Kuvendit i kërkohet nga Kushtetuta të votëbesojë 

përbërjen dhe programin politik të Qeverisë e cila duhet të paraqitet në Kuvend brenda 10 diteve nga formimi i saj 

(neni 97 i Kushtetutës së republikës së Shqipëisë). Programi politik së bashku me përbërjen e Këshillit të Ministrave 

debatohen në seancë plenare dhe nësë miratohet sjell krijimin e një marrëdhënie besimi që angazhon sa Qeverinë aq 

dhe mazhorancën që e përkrahë atë në Parlament.  
23

 Më formë qeverisje asambleare nënkuptojmë një formë patologjike të demokracive përfaqësuese. Asamblearizmi 

verifikohet atëherë kur pushteti i Kuvendeve të zgjedhura përpiqet të behët aq i konsiderueshëm sa që Qeveria dhe 

organet e saj mbetën të boshatisura në pjesën më të madhe të prerogativave.  De Mucci, R., 2004, Voci della 

politica, Roma, Rubentino, f. 76. 
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juridik, të hulumtohet rreth vetë karakteristikave të përfaqësimit politik brenda këtij rendi. Kjo 

duket e domosdoshme për të kuptuar shëndetshmërinë e parlamentarizmit të një vendi, por edhe 

më gjerë të vetë nivelit të demokracisë, kështu që është e nevojshme, të paktën, të sqarojmë se 

ç‟është përfaqësimi në aspektin formal të tij. 

 

Teoritë që e konsiderojnë përfaqësimin thjesht si një situatë, e fillojnë parashtrimin e tyre nga një 

aksiomë. Kjo aksiomë buron nga ideja që në gjirin e një populli (ose të një kombi), ekzistojnë 

disa interesa që qëndrojnë mbi vetjaken dhe janë përfaqësuese të bashkësisë si tërësi e 

individëve. Pra rrjedhimisht ekziston një vullnet popullor hipotetik i angazhuar për të ndjekur 

këto interesa, duke u diferencuar nga ana tjetër nga vullneti episodik që hera herës mund të ketë 

një popull.
24

 Përfaqësuesi është ai, të cilit i besohet ndjekja e interesave të lartpërmendura dhe në 

të njëjtën kohë është shprehje e një vullnetit popullor hipotetik. Pra, duhet të përfaqësojë 

interesat e qytetarëve dhe të jetë garant i një uniteti politik, që sipas doktrinës së Schmitt dhe 

Leibholz do të ishte  qenësia e përfaqësimit politik.
25

 Në këtë ide të përfaqësimit politik përqasen 

tre rryma ideologjike që shfaqen si anët e ndryshme të të njëjtit prizëm.
26

 Megjithatë mbetet fakti 

                                                           
24

Fraenkel, E., 1958, Die reprasentative und die plebiszitare komponenten im demokratischen Verfassungsstaat, 

Tubingen, Mohr, f. 33 e vazh. tr. it.: 1994, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale 

democratico, Torino,Giappichelli.  
25

Duke u nisur nga referimi i shënimeve teorike mbi Shtetin absolut, si përfaqësues i vërtetë i interesave të 

qytetarëve dhe garant i unitetit të popullit, që sipas doktrinës së lartëpërmendur (Schmitt, Leibholz), do të ishte 

thelbi i përfaqësimit politik, nuk duhet shumë të kalojmë në konfigurimin e  përfaqësimit politk si përfaqësim 

simbolik. Kështu Shih, Galli, C., Presentazione a Schimitt, Cattolicesimo romano e forma politica, trad. it. 1986, A 

cura Galli, C., Milano, Giuffrè, f. 9 e vazh.  
26

 Tre rrymat ideologjike të kësaj mënyre të konceptuari të përfaqësimit politik, janë të lidhura ngushtë me njëra 

tjetrën. Rryma liberale, në tentativën për të shpëtuar dhe konsideruar të domosdoshme zgjedhjet elektorale të 

përfaqësuesve, thjeshtëzon popullin (apo kombin) në një entitet me identitet abstrakt (Crisafulli, V., La sovranita 

popolare nella Costituzione italiana, in Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, I, 1957, Padova, Cedam, p. 51) 

të paaftë për të patur një vullnet të tijin në mënyrë që të ushtrojë sovranitetin përtej delegimit (Në të drejtën publike 

franceze, teoria e  delegimit të sovranitetit të kombit tek përfaqësuesit ka qenë për shumë kohë teoria dominante dhe 

më e përhapura. Shih R. Carré de Malberg, 1922, Contribution a la théorie générale de l'Etat, Paris, II vol, Sirey, f. 

196 e vazh., trad. it., "Della sovranità", a cura di E. di Carpegna Brivio, 2009, Herrenhaus, Seregno). Pra janë të 

deleguarit ata që shprehin vullnetin e tij (Carré de Malberg, R., vep. e cit., f. 263 e vazh.),  në një pavarësi të plotë 

nga deleguesit. Përfaqësuesit janë mbartës të një autoriteti të tyrin dhe duhet të jenë plotësisht të lirë nga kushtëzime, 

udhëzime apo detyrime në ushtrimin e vullnetit të tyre vendimarrës. Në këtë mënyrë zgjedhjet elektorale 

thjeshtëzohen në të qënit mjeti i duhur për zgjedhjen e më të mirëve dhe më të aftëve për të mbuluar mandatin. 

Rryma e dytë ideologjike, të cilën mund ta quajmë monarkiko-konservatore, ribëhet me të njëjtin mendim mesjetar, 

që shikonte tek Papa ose tek perandori, përfaqësuesin e res publica christianorum (Shih, Miglio, G.,  Le 

trasformazioni del concetto di rafresentanza, in G. Miglio, Le regolarità della politica, vol. II, Milano, Giuffrè, 

1988, f. 15 e vazh.), dhe tek monarku absolut përfaqësuesin e të gjithë komunitetit Shtet (Për një vështrim analitik 

rreth monarkut përfaqësues Shih, Hintze, O., 1970, Weltgeschichtliche Bedingun-gen der Repraesentativverfasungs, 

in Gesammelte Abhandlungen, Goettingen, Vandenhoeck & Ruprecht). Në dritën e kësaj teorie rezulton i 

legjitimuar pozicioni i monarkut dhe i Dhomës së Lartë kundrejt Dhomës së zgjedhur, në mënyrë që të gjitha 

organet e Shtetit  të paraqiten si përfaqësuese, dhe sipas disa krahasimeve të tjera, si kushtetuese. Dhoma e zgjedhur 

dhe ajo e trashëguar, monarku dhe qeveria përfaqësojnë kombin (ose popullin) në kompleksitetin e tij (Shih, Ferri, 

G. D., 1936, La rafresentanza politica, Roma, Ed. dell'Ateneo, f. 71 e vazh.). Në këtë sens në shumë kushtetuta 

moderne gjendet ende e shkruar, që Kreu i Shtetit përfaqëson Kombin, ose më mirë është shprehje e unitetit të tij 

edhe pse jo i zgjedhur nga vetë populli në mënyrë të drejtëpërdrejtë. Është pikërisht ky zhvillim ideologjik i 
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që të gjitha këto teza, për të cilat përfaqësimi përkufizohet thjesht si një situatë e pushtetit të 

përfaqësuesit e spostojnë sovranitetin në drejtim të përfaqësuesit. Në kuptimin që ia mirëbesojnë 

përfaqësuesit, ushtrimin total dhe përfundimtar të sovranitetit. Ndërsa nga ana tjetër i 

përfaqësuari konsiderohet, në mënyrë krejtësisht abstrakte, si titullari i thjeshtë i sovranitetit.
27

 

Në këtë kuptim lind një mospërputhje me parimin e sovranitetit popullor, kjo për faktin se 

vullneti popullor hipotetik dhe interesi publik që përfaqësuesi përndjek, nuk do të ishte tjetër 

veçse, respektivisht vullneti i vetë përfaqësuesit dhe interesi publik që ky i fundit interpreton.
28

 

 

Ajo çfarë vihet re aktualisht është fakti që Shteti bashkëkohor, të cilit i përkasim, e ka rritur 

angazhimin dhe pjesëmarrjen e tij në sektorë të ndryshëm të jetës ekonomike dhe sociale. 

Rrjedhimisht është i pashmangshëm ekspansioni legjislativ, i cili kërkon të disiplinojë këta 

sektorë e këto fusha të reja. Në të njëjtën kohë kërkohet që autorët apo hartuesit e këtij 

legjislacioni të kenë një bagazh njohurish teknike gjithmonë e më specifike, në mënyrë që të 

merren parasysh në detajet më minimale, aspektet e ndryshme të produktit normativ që i ofrohet 

kërkesës specifike.
29

 Duke patur parasysh që përfaqësuesit duhet të vendosin duke ndjekur 

kritere racionale objektivisht të verifikueshme
30

, me qëllim ndjekjen e interesit – hipotetikisht – 

të përgjithshëm, përfaqësuesit do të gjendeshin të shkëputur dhe të distancuar nga të 

përfaqësuarit. Në këtë kuptim do të lindte një krizë e shkaktuar  nga tjetërsimi i parimit të një 

barazie abstrakte midis përfaqësuesit dhe të përfaqësuarit, krizë kjo e cila do të mund të zgjidhej 

nga një afrim sa më i mirë i përfaqësuesve me të përfaqësuarit, në kuptimin që duhen transferuar 

në gjirin e organeve përfaqësuese ato kritere, sipas të cilave, qytetarët të mund të marrin 

vendimet në mënyrë të drejtpërdrejtë. 

 

                                                                                                                                                                                           
përfaqësimit politik në të cilin rigjendemi aktualisht dhe që diktoi fillimin dhe gjysmën e shekullit XX. Logjika dhe 

pasojat ekstreme të këtyre qëndrimeve përbëjnë faqen e tretë të prizmit, dmth., teorizimi i pavarësisë totale dhe 

absolute të përfaqësimit politik nga zgjedhjet (Gjatë periudhës fashiste shumë autorë zhvilluan një kritikë serioze 

ndaj domosdoshmërisë së zgjedhjeve si elemenet i përfaqësimit poliitik. C. Esposito, 1937, Lo stato e la nazione 

italiana, in Archibidemo di diritto pubblico, f. 467 e vazh.; Crosa, E., 1936, Osservazioni sulla rafresentanza 

politica, in  La camera dei fasci e delle corporazioni, Firenze, Sansoni), kështu në qoftë se do të abuzonim me këtë 

konceptualizim, do të kualifikonim si përfaqësues çdo lloj aparati shtetëror, qoftë monarki absolute apo regjim 

totalitar, pra të gjitha këto forma qeverisje mund të kualifikoheshin si pjesë integrale të një Shteti 

përfaqësues(Paladin, L., 1972,  Il problema della rafresentanza nello Stato fascista, in Studi in memoria di C. 

Esposito, Padova, Cedam, f. 853 e vazh.; Costa, P., 1986,  Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella 

cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, Giuffrè, f. 320 e vazh.). 
27

 Kjo rrymë mendimi fillon nga Rousseau  - sipas të cilit sovraniteti popullor paraqitet kalimthi ditën e zgjedhjeve 

për të qenë më pas plotësisht i munguar – dhe zhvillohet duke kaluar nga Marks-i, i cili më së shumti në veprat e tij 

rinore, evidentonte limitet e përfaqësimit politikë në një sistëm të bazuar në ndarjen e Shtetit politikë  nga shoqëria 

cibidemle, duke mos qenë shoqëria politike “shoqëria reale”, “siç do të ndodhte nëse të gjithë, që do të dëshironin të 

ishin anëtar aktive te Shtetit, të merini pjesë në pushtetin legjislativ”. Shih,   Petta, P., 1975, Ideologie costituzionali 

della sinistra italiana (1882- 1974), Roma, Savelli, p. 14. 
28

 Rreth interesit publik si shumë e të gjitha interesave private, të cilat duhet të përfaqësohen nga çdo parlamentar 

shih Rosmini, A., 1848, La costituzione secondo la giustizia sociale,  Milano, Giuffrè, p. 65. 
29

 Offe, C., 1972, Strukturprobleme des kapitalistischen Staates, Frankfurt a. M., Suhrkamp, trad. it., 1977, Lo Stato 

nel capitalismo maturo, Milano, Etas Libri,  f. 92 e vazh. 
30

 Magee, B., 1977, Il nuovo radicalismo in politica e nella scienza, trad. it., M. Baldini e S. Morigi, Le teorie di K. 

Pofer, Roma Armando, f. 42 e vazh. 
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Në këtë mënyrë kemi një ekzaltim të demokracisë si ligj i barazisë, dhe rrjedhimisht të numrit të 

individëve të thjeshtë që marrin kështu pjesë në vendimmarrje e kundërta e aristokracisë (si ligj i 

cilësisë dhe i kompetencave). Propozohet në këtë mënyrë alternativa midis demokracisë së 

drejtpërdrejtë dhe demokracisë përfaqësuese, dhe në të njëjtën kohë propozohet kalimi i 

përballjes midis qeveritarëve dhe të qeverisurve.
31

 Kështu përfaqësimi politik si formë e veshjes 

me pushtet të të parëve nëpërmjet të dytëve humb logjikën e të qenurit.
32

 Përhapja e dëshirës për 

një pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve në jetën politike dhe përhapja e përdorimit të 

instituteve të demokracisë së drejtpërdrejtë, kontribuojnë të dyja në krizën e vetë partive politike. 

Së pari, dëshira e një pjesëmarrjeje më të gjerë të qytetarëve në çështjen publike rrjedhimisht do 

të kërkonte një angazhim sa vjen e më të madh të individëve në jetën politike, çka do të 

gërryente ligjin e hekurt të oligarkive
33

 të cilat drejtojnë partinë dhe ushqejnë formimin e 

rrymave të ndryshme ideologjike
34

. Nga ana tjetër institutet e demokracisë së drejtpërdrejtë vënë 

në krizë vetë ekzistencën e partive politike, sepse kërkesa që i drejtohet qytetarëve lind 

drejtpërsëdrejti nga një proces që frymëzon subjektivisht cilindo nga ata, duke u formuar  në 

mënyrë të pavarur nga sugjerimet partiake, edhe sepse nga ana tjetër partitë kërkojnë të përçojnë 

idenë se kanë të njëjtën qasje dashamirëse ashtu sikurse populli ndaj instrumenteve të 

demokracisë së drejtpërdrejtë (kemi parasysh referendumin)
 35

. 

 

Pikërisht në saj të kësaj nevoje gjithnjë e më të lartë të popullit në tërësi, por edhe të individit në 

veçanti për t‟u angazhuar drejtpërsëdrejti në gjënë publike, në sajë edhe të rritjes së 

vazhdueshme të ndërgjegjes politike apo racionalizimit politik të masave dhe grupeve të 

ndryshme të shoqërisë, partitë politike, për të mbajtur në jetë vetë strukturën e tyre, e cila mund 

të mbijetojë falë ligjit të hekurt të oligarkive, shpesh hasin në kontradikta të theksuara. Për 

shembull, qasja ndaj referendumeve e reflekton pikërisht këtë kontradiktë. Atëherë, nga një njëra 

anë partitë shohin tek referendumi një mundësi ose më mirë një garanci për të thirrur popullin 

përballë rrezikut së të qenurit minorancë në parlament, ndërsa nga ana tjetër shikojnë tek ai një 

institut që sjell rreziqe jo vetëm për rolin e partive politike si ndërmjetësuese të interesave të 

individëve por edhe të vetë sistemit parlamentar. Vërehet kështu një sjellje, ku ndaj çështjeve dhe 

vendimeve të caktuara të cilat shoqërohen nga një ndjeshmëri e lartë shoqërore, partitë mund të 

shprehen të gatshme për referendum, ndërsa nga ana tjetër, ata e shmangin këtë të fundit sa here i 

jepet mundësia e miratimit të ligjeve deroguese apo abroguese të çështjeve në fjalë. Në këtë 

kuptim partitë janë më të predispozuara për të mbajtur rregullin oligarkik që i drejton edhe pse 

ky i fundit pëson një mutacion dhe nuk është indiferent ndaj ndryshimeve shoqërore. Le të 

shpjegohemi, pa dashur të ripropozojmë këtu debatin midis qëndrimeve në favor të demokracisë 

                                                           
31

 Carre de Malberg, R, vep. e cituar, p. 372. 
32

 Fisichella D., 1983, Sul concetto di rafresentanza politica, in La rafresentanza politica, a cura di D. Fisichella, 

Milano,  Giuffrè, p. 6 e vazh. 
33

 Rescigno G. U., Alcune considerazioni sul raforto partiti-Stato-cittadini, in scritti in onore di C. Mortati, 1977, 

Aspetti e tendenze del diritto costituzionale, III, Milano, Giuffrè, p. 964  
34

 ibidem, p. 964; Martines T., 1981, Partiti, sistemi di partito, pluralismi, in studi in onore di A. Arena, Padova 

Cedam, p.1343 e vazh. 
35

 Istituti i referendumit  ka një kontribut të rëndësishëm edhe në lindjen e formacioneve të reja politike, përbri ose 

në vend të partive ekzistuese. Shih për më shumë Federsen T.J., 1979, The dynamics of europian party system: 

changing patterns of electoral volatility, in European journal of political research, p. 9. 
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së drejtpërdrejtë dhe atyre në favor të demokracisë përfaqësuese
36

, duhet gjithsesi të nënvizojmë 

që në demokracinë e drejtpërdrejt ka disa defekte që nuk duhen nënvlerësuar. Në radhë të parë 

është fakti që çështje të ndryshme për të cilat populli duhet të vendosë, diskutohen në mënyrë të 

pamjaftueshme. Në radhë të dytë pyetjet që i serviren popullit janë pak të artikuluara edhe pse 

trajtojnë çështje komplekse. Dhe së fundmi është i rëndësishëm fakti se qytetarët nuk janë në 

dijeni të të gjitha aspekteve të problemeve.
37

 Rrjedh që ai, i cili i servir pyetjet trupit elektoral 

(praktikisht lidershipi nëpërmjet makinerisë së komunikimit masiv) të ketë një pushtet real të 

pakontrolluar, me pasojën e rrezikut të instalimit të një diktature të tipit çezarist, në të cilin 

konsensusi popullor është sa i menjëhershëm aq edhe fiktiv. Rreziku qëndron edhe në faktin që 

grupet e interesave ekonomike mund të influencojnë apo të manipulojnë të ashtuquajturin 

opinion publik, në mënyrë që të garantojnë në favor të tyre pushtetin politik. Në këtë kuptim 

kemi një rritje progresive të influencës dhe pjesëmarrjes në jetën e komunitetit “Shtet” të 

grupeve të ndryshme të organizuara
38

.Pra me rritjen e vetëdijes individuale dhe rritjen e 

pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë kemi dhe rritjen e influencës së grupeve të organizuara dhe të 

fuqishme ekonomike të cilat artikulojnë e i paraqesin pyetjet individit nëpërmjet mjeteve të 

ndryshme të komunikimit. Në terma të tjera kemi një tendencë gjithnjë e më të theksuar të 

privatizimit koorporativist të pushtetit dhe një tendencë progresive të degjenerimit të pluralizmit 

social në polikraci
39

. 

 

IV. PROBLEMATIKAT E PËRFAQËSIMIT POLITIK  DHE NDËRTIMIT TË   

SISTEMIT ELEKTORAL  
Tek njerëzit të vepruarit në mënyrë racionale është një aksion i menduar, një akt që vjen si fryt i 

një përpunimi utilitar e pragmatik, pra subjekti është gjithmonë i ndërgjegjshëm ndërsa vepron 

racionalisht
40

. Gjithsesi pa u zgjatur në trajtimin filozofik të aksionit racional dhe irracional dhe 

pa u futur në dallimin e racionales nga irracionalja, ajo çfarë na intereson për t‟u trajtuar këtu 

është “racionalja e tipizuar”, dmth. aksioni i atyre individëve të cilët janë të mandatuar të 

shprehin një vullnet apo një aksion autoritativ, duke filluar nga burokratët e cilitdo niveli deri tek 

përfaqësuesit në asambletë legjislative. Në këtë kuptim, kjo kategori, në ushtrimin e veprimtarisë 

së saj vishet domosdoshmërisht me një qëllim, kështu që dhe ndjekja e këtij qëllimi duhet të 

karakterizohet nga “të vepruarit racional në lidhje me qëllimin”
41

. E gjithë kjo të çon sakaq në 

idenë e detyrimit dhe kështu të përgjegjësisë. Në këtë kuptim shfaqet dhe përgjegjësia e 

përfaqësuesve ndaj të përfaqësuarve. Të parët janë të deleguar nga të dytët për të përfaqësuar 

interesat e tyre  dhe kështu lind detyrimi dhe rrjedhimisht përgjegjësia e përfaqësuesve ndaj të 

përfaqësuarve. 

                                                           
36

 Bobbio, N., Il futuro., vep e cit.,  p. 29 e vazh. 
37

 Fisichella, D., 1986, Istituzioni e Società,  Napoli, Morano Editore, f. 39, 42 e vazh. 
38

 Schmitter, P. C., 1983, Teoria sulla democrazia e pratica neocorporatista, in stato e mercato, Bologna, il Mulino, 

f. 385 e vazh. 
39

Koncepti i polikracisë është përdorur nga Schmitt me një theks negativ, për të treguar problemet e 

parlamentarizmit modern. Tendencë kjo që thekson rrezikun se si  një qytetar i  thjeshtë i cili thirret të vendos në 

mënyrë të drejpërdrejt, kërkon më shumë një lumturi “private” se sa një lumturi publike. 
40

 Për më shumë shih, Aristotele, Etica Nicomachea, 2000, Milano, Bompiani. 
41

 Shih në D. Triggiano, 2008, Introduzione a Max Weber, Meltemi Editore, p.173. 
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Midis përfaqësimit dhe përgjegjësisë politike ka një lidhje të ngushtë, lidhje e cila mundësohet 

nga autonomia e përfaqësuesve
42

. Pra po ta marrim nga e kundërta, është vetë përgjegjësia që 

ndikon në veprimet autonome të përfaqësuesit
43

 të cilat duhet të jenë në sinergji me të 

përfaqësuarit ose më mirë nuk duhet të kalojnë vijën e kuqe që kufizon vullnetin e të 

përfaqësuarve. 

Në analogji, raporti midis të përfaqësuarve dhe përfaqësuesve është i paracaktuar të rigjehet jo 

përgjatë mandatit politik të përfaqësuesit, por në momentin në të cilin përfaqësuesi thërritet nga i 

përfaqësuari që të japë llogari për sjelljen e për veprën e tij/saj gjatë mandatit. Në këtë kuptim, 

pjekjen apo momentin e llogaridhënies, mund ta identifikojmë me zgjedhjet elektorale. Nga ky 

moment mund të evidentojmë një marrëdhënie të domosdoshme midis përfaqësimit dhe 

përgjegjësisë, në kuptimin që mund të ekzistojë njëra vetëm nëse ekziston tjetra.
44

 Gjithsesi, 

zgjedhjet elektorale periodike edhe pse nuk janë i vetmi mekanizëm i aftë të sigurojë 

homogjenitetin midis trupës përfaqësuese dhe popullit, sidoqoftë japin garancinë që qeveritarët të 

jenë përgjegjës ndaj të qeverisurve, kjo sepse elektorati është gjykatës i mënyrës se si të 

zgjedhurit i janë përgjigjur besimit të dhënë.
45

 Së fundmi, siç u përmend më sipër,  pra që 

dikotomia përfaqësim-përgjegjësi të jetë efektivisht e ndërsjellë, por mbi të gjitha që të ekzistojë 

efektivisht, duhet të ketë domosdoshmërisht zgjedhje të lira, të cilat t‟i mundësojnë popullit të 

gjykojnë “veprën” e të zgjedhurve. Zgjedhjet e lira garantohen nëpërmjet krijimit të një sistemi 

elektoral i cili të jetë konceptuar në mënyrë të tillë që të mundësojë raportin përfaqësim-

përgjegjësi.  

 

Në lidhje me sistemin elektoral dhe faktit se sa ky mundëson instaurimin e raportit përfaqësim-

përgjegjësi, pikë së pari duhet pasur parasysh që çdo regjim politik ndjek një qëllim të 

përcaktuar, kundrejt të cilit duhen përdorur instrumente politike funksionale. Veçoria e regjimit 

demokratik, ose më mirë e regjimit liberal demokratik, qëndron në faktin që në të, ndiqen jo një, 

por dy qëllime. Këto dy qëllime evidentohen nga fakti që, ndërsa çdo regjim funksionon si 

sistem pushteti, regjimi demokratik, nëse do të qëndroj si i tillë, duhet të funksionojë - jo vetëm 

si sistem pushteti, por edhe si - sistem kontrolli mbi pushtetin. Si pasojë, instrumentet e 

nevojshëm që duhen përdorur, për suksesin e tyre, duhet të konceptohen në funksion të vetë 

qëllimeve.  

 

Edhe sistemi elektoral, si çdo instrument tjetër politik, duhet të bashkërendohet me realizimin e 

qëllimeve të regjimit demokratik. Pikërisht këtu lindin dhe problemet, në faktin që organizimi 

                                                           
42

 Biondi, P., 1965, Studi sul potere, Milano, Giuffrè, f. 162 e vazh; Capograssi, G., 1958, Riflessioni sull’autorita e 

la sua crisi, Milano, in Opere, I, Giuffrè  p.151; Crisafulli, V., 1958,  Aspetti problematici del sistema parlamentare, 

in «Jus», f. 614 e vazh. 
43

Barthelemy, J., 1924, Le Gouvernement de la France, Paris, Payot, p. 91, The Government of France, London, 

George Allen & Unvin ltd. 
44

 G. Sartori, Rafresentanza, in G. Sartori, 1987, Elementi di teoria politica, Bologna, Il Mulino, f. 552 e vazh.; 

Crisafulli, V., La sovranità, vep e cituar, f. 270 e vazh. Në sensin e kunder Shih, Bobbio, N., 1984, Il futuro della 

democrazia, Torino, Einaudi, p. 56. 
45

 Për më shumë Shih, Lavagna, C., 1958, La rafresentanza politica nel mondo moderno, in Amm. civ., 10-11, 21. 
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teknik i demokracisë shfaqet si detyra më e vështirë dhe delikate e politikës. Kur flitet për 

influencë të sistemeve elektorale mbi jetën politike, i referohemi sistemeve elektorale si mjete 

për krijimin e asambleve parlamentare, kombëtare dhe shtetërore. Rëndësia parësore e 

instrumentit elektoral, qëndron në faktin që ky influencon rrënjësisht funksionimin e 

demokracisë politike, në këtë kuptim është e dukshme që zgjedhjet mund të jenë një mënyrë e 

delegimit të pushtetit, i cili zbatohet nga pjesa më e madhe e organizmave shoqërore, qofshin 

këto të mëdha ose të vogla. Në këto rrethana, vështirësitë e lartpërmendura rrjedhin pikërisht nga 

kompleksiteti i zhvillimit historik që ka karakterizuar asambletë parlamentare. Grupet 

përfaqësuese, lindin si organizma të shoqërisë me detyrën që të trajtojnë, negociojnë, ose të bëjnë 

presion ndaj pushtetit politik (në origjinë kjo ndodhte ndaj monarkut).  Deri sa presioni i 

parlamenteve mbi pushtetin qendror nuk shkon përtej funksionit të kontrollit, asambletë, për të 

ushtruar funksionet e tyre, duhet të përfshijnë në ndërtimin dhe përbërjen e tyre më shumë 

proporcionalitet aritmetik, dmth. duhet të përfaqësohen me marzh më të lartë opinionet dhe 

interesat e ndryshme, të cilat “përbëjnë thelbin e shoqërisë civile”
46

. Me afirmimin e konceptit 

dhe praktikës liberale të shtetit, përcaktimi dhe përkufizimi i parlamenteve ndryshon radikalisht. 

Nga trupa të shoqërisë, të akredituara, por ende të pa integruara në aparatin shtetëror, 

parlamentet fillojnë të bëhen organe të shtetit dhe të hyjnë në brendësi të tij. Tani parlamenti nuk 

ka më rolin e të qeverisurit, por atë të qeverisësit, përveç funksionit të kontrollit, parlamentit i 

është shtuar edhe funksioni deliberativ/vendimmarrës. Nga ky ndryshim pozicionimi rrjedh një 

pasojë me një rëndësi thelbësore, e cila mund të sintetizohet në nevojën urgjente të parlamentit 

për të siguruar, nën petkun e organit shtetëror, atë unitet dhe vullnet aksioni që Shteti pre-

demokratik realizonte nëpërmjet monarkut.  

 

Pra, “një demokraci nuk mund të shkojë përtej kolaudimit të saj nëse nuk arrin dhe nuk ka sukses 

si sistem qeverisës”
47

. Në fakt, nëse një demokraci nuk arrin të bëhet sistem qeverisës, në fund të 

fundit do të mbetet thjesht një ideal. Nga ky përkufizim kuptohet se sa e rëndësishme dhe e 

nevojshme është që, në majën e pushtetit të regjimit demokratik, të realizohet një unitet 

operacionesh dhe konsensusesh. Duke ditur që një gjë e tillë është e vështirë të ndodhi 

spontanisht, sistemit elektoral të një demokracie i jepet një funksion tjetër - jo më pak i 

rëndësishëm sesa pozicionimi i sistemit elektoral si një mekanizëm për regjistrimin proporcional 

të pluralitetit socio-politik – me anë të të cilit sistemi elektoral mundohet të veprojë si një pjesë e 

mekanizmit qeverisës, më saktësisht të punojë si një urë lidhëse apo transmetimi, e cila lëviz e 

ngjitet nga poshtë-lart në mënyrë që të reduktojë “të shumtën” në “të thjeshtë”.
48

    

Një grup mund të jetë përfaqësues, në kuptimin që të përcjell me saktësinë dhe besnikërinë e një 

“pasqyre”
49

 imazhin e shoqërisë civile. Në këtë kuptim, midis trupit përfaqësues dhe shoqërisë 

krijohet një raport korrespondence, ose më mirë një raport ngjashmërie, në të cilin trupi 

                                                           
46

Locke, J., 1764, Two treaties government, London, A. Millar et al., Chapter II, trad. It. In J. Locke, 1960, Due 

trattati sul governo, a cura di L. Pareyson, Torino, Utet. 
47

 Sartori, G., Democratic theory, Detroit, Wayne State University Press, 1962, f. 109-110. 
48

Mbi përfaqësimin proporcional dhe raportet që krijohen midis shoqërisë dhe Shtetit shih Hermens, F., 1941, A 

Democracy or Anarchy? A Study of Proportional Representation, Indiana, University of Notre Dame Press, p.59 e 

vazh. 
49

  Lakeman E., Lambert, J.D., Voting in Democracies, London, Faber & Faber, p. 25. 
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përfaqësues riprodhon në një shkallë të zvogëluar përbërjen e shoqërisë. Deri këtu përfaqësimi 

kuptohet si një model në miniaturë i shoqërisë, dmth. “përfaqësim si ngjashmëri” e larmisë së 

shoqërisë civile. Por që përfaqësimi të bëhet demokratik duhet të marrë edhe një tjetër kuptim. 

Siç thamë më lart që një regjim të mbesë demokratik duhet që të funksionojë jo vetëm si sistem 

pushteti, por edhe si sistem kontrolli mbi pushtetin. Veçantia e kësaj qëndron në faktin që 

kontrolli mbi pushtetin do të ushtrohet nga të njëjtët subjekte, të cilët do të jenë titullarë të 

pushtetit. Çka sjell që, elementi bazë dhe kushti i domosdoshëm për të cilësuar përfaqësimin si 

demokratik, të jenë zgjedhjet e lira dhe periodike.   

 

Në këtë pikë është e nevojshme që të përqendrojmë vëmendjen në dy atributet e sapopërmendura 

të zgjedhjeve, pra mbi lirinë dhe periodicitetin. Me liri, i garantohet elektoratit të paktën një 

mundësi zgjedhjeje efektive midis disa alternativave të ndryshme (në të kundërt zgjedhjet 

kthehen në një formë abdikimi periodik dhe shtrëngues në favor të një lideri absolut). Me 

periodicitet realizohet, “parimi i ndërgjegjësimit hapësiro – kohor”, në kuptimin që 

ndërgjegjësimi i përsëritjes së zgjedhjeve e detyron përfaqësuesin që gjatë mandatit të sillet si 

përfaqësues i përgjegjshëm i një territori (në kuptimin e gjerë të fjalës
50

), në një mënyrë të atillë, 

që në zgjedhjet e ardhshme të mos penalizohet me moszgjedhjen e tij.  

 

Rëndësia e lirisë dhe periodicitetit të zgjedhjeve qëndron në faktin që këto karakteristika i japin 

përfaqësimit kuptimin e tij të dytë, atë pra të përgjegjësisë. Në qoftë se më lartë folëm për 

“korrespondencë” që është ngjashmëri, tani mund të flasim për një përgjegjshmëri që është 

përgjegjësi. Në fakt frika e moszgjedhjes përkthehet në një presion të vërtetë ndaj përfaqësuesit, i 

cili është i prirur që të bëjë ose thotë gjëra që i pëlqejnë elektoratit, e mbi të gjitha është i ndikuar 

që të mos bëjë e të mos thotë gjëra që elektoratit nuk i pëlqejnë. Në këtë mënyrë të përfaqësuarit 

ushtrojnë – ndoshta dhe pa e kuptuar – funksionin e tyre të kontrollit, të frenimit dhe kufizimit, 

dhe e vënë përfaqësuesin në një gjendje që e bën të ndihet i angazhuar dhe i përgjegjshëm ndaj 

tyre. Krijohet kështu tek përfaqësuesi detyrimi – politik dhe jo juridik – për t‟iu përgjigjur në 

mënyrë të përgjegjshme të përfaqësuarve
51

. 

Në përfundim mund të themi që organizimi i sistemeve elektorale duhet të konceptohet në 

mënyrë të tillë, që të shmangë që gjatë përfaqësimit aspekti i përfaqësueshmërisë të mohojë ose 

të zvogëlojë aspektin e përgjegjshmërisë.  

 

V.    SISTEMI ZGJEDHOR NË SHQIPËRI  

Bazuar në arsyetimin e paragrafit të mësipërm, lind pyetja: A e mundëson sistemi ynë zgjedhor 

vendosjen e marrëdhënies përfaqësim-përgjegjshmëri?  

 

Në këtë kuadër duke zhvilluar një analizë diakronike të fenomenit të përfaqësimit në Shqipëri, 

mund të themi se ai është kushtëzuar jo shumë nga zgjedhësit, por nga sistemet qeverisëse, që në 

pjesën më të madh janë përkulur me praktika jodemokratike. Këto sisteme qeverisëse kanë 

                                                           
50

 Në këtë sens nënkuptohet përfaqësues i një territori, ai që përfaqëson jo vetëm territorin në sensin e ngushtë dhe 

material të fjalës por territorin si hapësirë përmbledhëse e një grupi shoqëror të përcaktuar dhe një larmie interesash 

të përcaktuara shoqërore të realizueshme brenda, dhe nëpërmjet, pikërisht, vetë territorit. 
51

  Dahl, R. A., 1956, A preface to democratic theory, Chicago, University of Chicago Press, p.131. 
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synuar, të paktën deri në fund të viteve „80, në konceptimin e mekanizmave zgjedhore që 

praktikisht kanë mohuar pothuajse totalisht përfaqësimin. Me ndërrimin e regjimit në fillim të 

viteve „90 dhe me krijimin e partive të reja në arenën politike shqiptare, pati një ndryshim radikal 

të sistemit të përfaqësimit, ku më në fund u arrit që të vendosej një sistem zgjedhor, i cili lejonte 

pjesëmarrjen e alternativave të ndryshme politike dhe ndarjen e mandateve midis tyre. Ky ishte 

një hap i rëndësishëm për thyerjen e sistemit totalitar njëpartiak që kishte mbizotëruar për gati 

gjysmë shekulli në Shqipëri. Gjithsesi lejimi i pluralizmit partiak dhe adoptimi i sistemeve 

zgjedhore perëndimore nuk patën efektet e dëshiruara në lidhje me zhvillimin e vendit. Kjo për 

arsye se, në radhë të parë, përfaqësuesit dhe partitë e tyre nuk ishin rrjedhojë e një zhvillimi 

intelektual liberal dhe në radhë të dytë sepse nuk kanë përfaqësuar interesat apo vullnetin e 

përgjithshëm të elektoratit, por as edhe interesat e grupeve të organizuara shoqërore dhe 

ekonomike (këto akoma nuk ishin formuar). Strategjitë e partive në pushtet kanë qenë të 

orientuara drejt praktikave elektorale, si psh. manipulimi i listave zgjedhore, blerja apo vjedhja e 

votave të cilat do të mund të përkulnin standardet që garantonte formalisht ligji zgjedhor, dhe 

kështu të tjetërsohej vullneti i elektoratit për të zotëruar pushtetin. Ndërsa elektorati nga ana e tij, 

gjendej në kushtet ku përfaqësimin në vetvete e shikonte si një liri, jo për të deleguar përfaqësues 

të interesave të tyre, por për të vendosur se kush do të ishte alternativa, jo më përfaqësuese, por 

më pak e dëmshme.   

 

Sistemi i përfaqësimit në Republikën e Shqipërisë bazohet në Kushtetutën e Republikës së 

Shqipërisë, në Kodin Zgjedhor dhe aktet përkatëse nën-ligjore. Në Kushtetutën e Republikës së 

Shqipërisë parimi i përfaqësimit politik ripërsëritet disa herë. Kështu në nenin 1 pikën 3 të 

Kushtetutës sanksionohet nevoja e përfaqësimit politik për të legjitimuar qeverisjen. Përkatësisht 

Neni 1 pika 3 e Kushtetutës parashikon se “Qeverisja bazohet në një sistem zgjedhjesh të lira, të 

barabarta, të përgjithshme e periodike”, pra nëpërmjet votimeve, në zgjedhjet elektorale, në 

kuadrin e një demokracie përfaqësuese me formë qeverisje parlamentare, shprehet vullneti i 

popullit, të cilit i kërkohet të ushtrojë sovranitetin e tij duke përzgjedhur përfaqësuesit e tij. 

Rrjedhimisht neni 2 pikat 1 dhe 2 të Kushtetutës parashikojnë se “Sovraniteti në Republikën e 

Shqipërisë i përket popullit”, “Populli e ushtron sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve të tij ose 

drejtpërsëdrejti”. Pra parashikohet qartë që është populli që zgjedh përfaqësuesit e tij nëpërmjet 

votës në zgjedhjet elektorale, votë e cila sipas nenit 45 pika 4 të Kushtetutës duhet të jetë vetjake, 

e barabartë, e lirë dhe e fshehtë. Në këtë perspektivë sistemi elektoral dhe mekanizmat 

zgjedhore në funksion të tij duhet domosdoshmërisht të respektojnë diktatin e këtyre normave 

kushtetuese. Nga ana tjetër në Kushtetutë përcaktohet në mënyrë të qartë cili është elektorati 

aktiv (qytetarët që kanë të drejtë të zgjedhin) dhe cili është elektorati pasiv (kush ka të drejtën të 

zgjidhet). Sipas neneve 45(1), 45(2) dhe 45(3) të Kushtetutës, janë elektorat pasiv të gjithë 

shtetasit që kanë mbushur 18 vjeç me përjashtim të kufizimeve specifike të përcaktuara në këto 

nene.  

 

Të gjitha aspektet procedurale dhe administrative të sistemit elektoral shqiptar, të tilla si 

zhvillimi, administrimi dhe mbikëqyrja e zgjedhjeve rregullohen nga Kodi Zgjedhor. Kodi 

Zgjedhor si një akt ligjor i rangut më të ulët se Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, duhet 
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detyrimisht të respektojë parimet e sipërpërmendura kushtetuese në lidhje me sistemin zgjedhor. 

E megjithatë këto parime duken të cenuara nga disa prej dispozitave të Kodit Zgjedhor.  

 

Më konkretisht, në nenin 98 të Kodit Zgjedhor “Përmbajtja e fletëve të votimit”, në pikën 3 

parashikohet se “Emrat e subjekteve zgjedhore vendosen në fletën e votimit, sipas rendit të 

përcaktuar në mënyrë të rastësishme nga shorti. Përbri emrit të partisë vendoset sigla, shkronja 

nistore dhe emri i kryetarit të partisë. Çdo subjekti që renditet në fletën e votimit i korrespondon 

hapësira përkatëse për shënimin e votës nga zgjedhësi”, duke vijuar në pikën 4, “Partitë 

pjesëtare në një koalicion zgjedhor shënohen të renditura njëra pas tjetrës në pjesën e fletës së 

votimit që i përket koalicionit zgjedhor. Për secilën nga partitë politike të koalicionit shënohen 

emri i partisë, sigla, shkronjat nistore dhe emri i kryetarit të partisë. Çdo partie politike anëtare 

të koalicionit i korrespondon hapësira përkatëse për shënimin e votës nga zgjedhësi. Radha e 

renditjes së tyre përcaktohet në mënyrë të rastësishme nëpërmjet shortit”. Pra në nenin ku 

disiplinohet përmbajtja e fletëve të votimit, dispozita mjaftohet duke rregulluar vetëm renditjen e 

subjekteve zgjedhore sipas siglave, shkronjave nistore apo emrit të kryetarëve të partive, pa 

përmendur emrat vetjak të kandidatëve për deputet në fletët e votimit. Për rrjedhojë edhe vetë 

votimi realizohet duke zgjedhur subjektet zgjedhore, por pa shënuar preferencën për kandidatët e 

këtyre subjekteve zgjedhore. Në fakt kjo praktikë përforcohet akoma më shumë në nenin 3 pika 4 

të Kodit Zgjedhor ku parashikohet se “Çdo zgjedhës ka të drejtën e vetëm një vote për zgjedhjen 

e një subjekti zgjedhor”, duke konsideruar që subjekte zgjedhore sipas nenit 63 të Kodit 

Zgjedhor janë partitë politike dhe koalicionet e partive. Në këtë kuptim vota formalisht dhe 

efektivisht shkon për partitë ose koalicionet e partive, dhe jo për kandidatë (shtetas) specifik të 

cilët duhet të jenë në fakt elektorati pasiv, sipas përcaktimeve të neneve 45(1), 45(2) dhe 45(3) të 

Kushtetutës.  Për më tepër, edhe sipas nenit 68 të Kushtetutës, subjektet zgjedhore, mund të 

paraqesin kandidatë për deputetë në nivel zone zgjedhore, por kjo nuk do të thotë kurrsesi se ato 

mund të zëvendësojnë elektoratin pasiv (shtetasit), me kandidatë për të cilët elektorati aktiv 

(zgjedhësit) në fakt nuk mund të votojnë, sikundër ndodh me praktikën elektorale shqiptare të 

listave të mbyllura. Kjo praktikë parashikon se zgjedhësit mund të zgjedhin në fletën e votimin 

vetëm subjektet elektorale partiake, apo koalicionet, por jo të shprehin preferencën e tyre për 

kandidatët për deputet (elektoratin pasiv sipas nenit 45 (1) të Kushtetutës).  

 

Në këtë mënyrë zgjedhësit i nënshtrohen një votimi, ku duhet të zgjedhin vetëm partinë apo 

koalicionin e partive të preferuara, duke ju mohuar e drejta për t‟u njohur konkretisht me 

kandidatët për deputet në momentin efektiv të ushtrimit të votës. Për sa i përket paraqitjes së 

kandidatëve për deputetë të renditur në listat shumë emërore, Kodi Zgjedhor është mjaftuar duke 

parashikuar publikimin e tyre sipas nenit 73 pikës 3 të tij i cili përcakton se “KQZ-ja e publikon 

listën e plotë të kandidatëve në media dhe në faqen zyrtare të saj në internet. Një kopje e listës 

për çdo zonë zgjedhore i dërgohet prefektit, këshillit të qarkut dhe KZAZ-ve, të cilat e publikojnë 

atë në mediat vendore dhe e shpallin në vende publike në zonën e tyre, sipas udhëzimeve të 

marra nga KQZ-ja”. Kjo dispozitë supozon se elektorati aktiv ka mundësinë të njihet me emrat e 

kandidatëve për deputetë për të cilët duhet të votojnë, por nuk garanton kurrsesi njohjen 

proaktive të tyre, pasi kjo mund të arrihet vetëm duke i paraqitur emrat e kandidatëve për 

deputetë në vetë fletën e votimit në momentin e ushtrimit të votës. Pra nuk mundet kurrsesi që 
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ligji zgjedhor, i cili duhet të garantoj liri dhe të drejta politike t‟i shpëtoj përgjegjësisë për të 

informuar zgjedhësin rreth emrave të kandidatëve, duke nënkuptuar që me publikimin e listave të 

kandidatëve përgjegjësia i kalon zgjedhësit për t‟u informuar në të kundërt “ignorantia legis non 

exusat”. Nëse ligjvënësi ka menduar që i përket zgjedhësit detyrimi për t‟u informuar mbi 

kandidatët, pasi këto janë bërë publikë, atëherë nisemi nga premisa totalisht të gabuara. Për 

shembull normat me karakter urdhërues ndalojnë praktika elektorale të tilla si shitje-blerja e 

votës, votimi familjar, votimi më shumë se një herë etj, të cilat shoqërohen me sanksione. Në 

këtë rast “ignorantia legis non excusat” do të kishte kuptim. Ndërsa mosnjohja e emrave të 

kandidatëve gjatë votimit nga zgjedhësit nuk përbën ndonjë shkelje sikurse nuk parashikon 

sanksione, ndaj dhe parimi “ignorantia legis non excusa”‟ në një rast të tillë është i pa 

zbatueshëm. Në këtë kuptim legjislatori ka menduar se nuk është detyruese që votuesi të njohë 

kandidatët, gjatë ushtrimit të drejtpërdrejtë të votës (në kutinë e votimit), por është detyruese që 

atij t‟i garantohet e drejta për t‟u njohur me ta në çdo moment pasi vetëm kështu do të 

“parashkruhej e drejta për t‟u informuar mbi kandidatët”. Është e dukshme sesi një praktikë e 

tillë garanton njohjen formale të votuesit me kandidatin, por jo njohjen efektive me të në 

momentin e ushtrimit të së drejtës së votës.  

 

Në të njëjtën linjë qëndron dhe dispozita e nenit 106 të Kodit Zgjedhor ku disiplinohet momenti 

efektiv i shprehjes së vullnetit të zgjedhësit. Sipas këtij neni “Pasi merr fletën e votimit, 

zgjedhësi hyn i vetëm në dhomën e fshehtë dhe në fletën e votimit shënon në krah të emrit të 

subjektit zgjedhor apo partisë pjesëtare të një koalicioni shenjën “x” ose “+”apo një shenjë 

tjetër që tregon qartë zgjedhjen e bërë prej tij”. Këto dispozita cenojnë krahas nenit 45 (1) të 

Kushtetutës edhe të drejtën e sanksionuar në nenin 45 pika 4 të Kushtetutës e cila parashikon që 

vota është vetjake dhe e lirë, ku koncepti votë vetjake dhe e lirë duhet të interpretohen jo në 

mënyrë të ngushtë por në kuptimin që vota duhet të jepet për kandidatë të caktuar dhe të jetë e 

lirë nga ndikime të tërthorta si ato që mund të vinë nga imponimi i sistemeve elektorale me lista 

të mbyllura.  

 

Dispozitat e kontestuara në fakt nuk e lejojnë zgjedhësin të shprehë asnjë preferencë, por vetëm 

të zgjedhë një listë kandidatësh të caktuar në mënyrë unilaterale dhe të nënkuptuar nga sigla e 

partisë. Në këtë kuptim vota bëhet thelbësisht “indirekte”, gjë që është në kundërshtim me një 

sërë dispozitash kushtetuese: me nenet 45 (1) dhe 45 (4) siç u përmend edhe më sipër; me nenin 

70 (1) të Kushtetutës i cili parashikon se “Deputetët përfaqësojnë popullin...”; me parimet e 

Nenit 2 pikat 1 dhe 2 të Kushtetutës të cilat parashikojnë se “Sovraniteti në Republikën e 

Shqipërisë i përket popullit” dhe se “Populli e ushtron sovranitetin e tij nëpërmjet përfaqësuesve 

të tij ose drejtpërdrejti”. Si rrjedhojë fryma e Kushtetutës që del nga nenet e sipërpërmendura 

është që partitë nuk mund të zëvendësojnë elektoratin pasiv (shtetasit që kanë mbushur moshën 

18 vjeç) duke u hequr zgjedhësve të drejtën për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre dhe të 

zgjedhurve raportin e drejtpërdrejtë me zgjedhësit siç parashikohet në nenin 70 (1) të Kushtetutës 

që presupozon ekzistencën e një raporti të drejtpërdrejtë deputet-popull. Parimi i votës së 

drejtpërdrejtë të ushtruar nga zgjedhësi shprehet qartë nga vetë Kodi Zgjedhor në nenin 3 (2) kur 

parashikon që “zgjedhjet bëhen me votim të lirë, të fshehtë, të barabartë dhe të drejtpërdrejtë”. 

Prandaj sistemi elektoral i vendosur nëpërmjet dispozitave të kontestuara të Kodit zgjedhor, bën 
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që vota të mos jetë as e lirë dhe as vetjake sikurse sanksionon neni 45 pika 4 e Kushtetutës dhe as 

shprehëse e një raporti të drejtpërdrejtë deputet-popull siç parashikohet në nenin 70 (1) të 

Kushtetutës. Për më tepër kjo praktikë bie në kundërshtim me Nenin 17 pika 2 e Kushtetutës, i 

cili parashikon se kufizimi i të drejtave themelore (siç është e drejta e votës) nuk mund të 

tejkalojë kufijtë e KEDNJ-së, dhe kjo e fundit, përkatësisht në nenin 3 të protokollit i të saj i njeh 

popullit të drejtën e zgjedhjes së organit ligjvënës.  

 

Pas votimit në bllok të një liste kandidatësh, për më tepër të pa-paraqitur në fletën e votimit, por 

të “nënkuptuar” nga siglat e partive të shumta, sipas nenit 163 pika 5 e Kodit Zgjedhor, 

përcaktohen emrat e kandidatëve fitues për çdo parti politike, në bazë të renditjes apo 

pozicionimit të tyre në listë, duke theksuar kështu edhe njëherë listën e bllokuar pa votë 

preferencë. Në të njëjtën linjë është edhe Neni 164 i Kodit Zgjedhor ndërsa parashikon që 

“Mandati i ndërprerë i kalon kandidatit vijues të listës së të njëjtës parti politike në zonën 

zgjedhore përkatëse.” Pra shpërndarja e mandateve në rast boshllëku ndjek logjikën e njëjtë të 

renditjes së kandidatëve në lista të mbyllura sipas përpilimeve të partive. Në këto kushte, me 

dispozita të tilla që parashikojnë një votim thelbësisht vetëm për siglën e partive, të cilat kanë 

kompetencën për të hartuar e renditur kandidatët sipas dëshirës së tyre, duke mos i lejuar 

zgjedhësit të shprehin asnjë preferencë mbi vetë kandidatët, për më tepër të paparaqitur në fletën 

e votimit, e bën votën thelbësisht indirekte. Kështu që të paktën për vendet e para të listave, 

emrat e vendosura janë zgjedhje efektive direkt nga partia politike e deputetëve të ardhshëm. Pra 

problemi thelbësor qëndron në faktin që zgjedhësi nuk mund të shprehë as një preferencë për 

kandidatët dhe që partia politike e cila duhet t‟i propozoj elektoratit kandidatë për deputet, 

realisht propozon deputet në pozicione të sigurta liste. Siç u përmend në mënyrë të përsëritur më 

sipër kjo praktikë zgjedhore bie në kundërshtim me parimin e përfaqësimit të nenit 2 të 

Kushtetutës, të votës vetjake dhe të lirë të nenit 45 të Kushtetutës, dhe të raportit të përfaqësimit 

direkt deputet-popull të Nenit 70 (1) të Kushtetutës.  

 

Në vazhdën e këtyre argumenteve, ushtrimi i së drejtës së votës është i cenuar në mënyrë 

antikushtetuese nga Kodi Zgjedhor. Duke i dhënë peshë thelbësore renditjes së kandidatëve të 

paraqitur në listat e depozituara nga partitë në KQZ, listat të cilat përpilohen nga organet e 

partive sipas një renditje që nuk mundet kurrsesi të ndryshohet apo të lejoj preferenca të 

zgjedhësit, të ndryshme nga renditja e paracaktuar e kandidatëve, eleminohet çdo fuqi e 

elektoratit aktiv për të vendosur pra në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të lirë përbërjen e Kuvendit. 

Në këtë mënyrë, KZ kërkon që nëpërmjet sistemit të votimit me lista të mbyllura, zgjedhësi 

thjesht të ratifikoj renditjen e kandidatëve të vendosur nga organet e partive politike, pra jo të 

lejojë zgjedhjen, në mënyrë të lirë, të njërit prej kandidatëve të listave shumë emërore të 

paraqitura nga subjektet zgjedhore. Kështu votuesit në ditën e votimit kanë vetëm një opsion: të 

miratojnë në mënyrë të detyruar, kandidatët të cilët janë të përfshirë nën siglën e subjektit 

zgjedhor dhe të përcaktuar nga vullneti i partive në pocizionet më të volitshme, të ashtuquajtura 

“të sigurta”. Së fundmi vota e shprehur në këtë mënyrë është në kundërshtim me nenin 45 pika 4 

dhe nuk shpreh lirshëm një preferencë për kandidatin për deputet. Në këtë sens Gjykata 

Kushtetuese me vendim Nr. 44, datë 7.10.2011 paragrafi 28 thekson qartë se “mandati i 
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deputetit nuk fitohet në Kuvend, ai fitohet gjatë një procesi votimi të përgjithshëm ku zgjedhësit 

shprehin lirshëm preferencën e tyre për kandidatët”. 

 

Si përfundim, në sajë të analizës së sipërpërmendur rezulton se, nenet: 3 pika 4; 98 pikat 3 dhe 4; 

106 pika 1; 163 pika 5; neni 164 pikat 2,3 dhe 4, të Kodit Zgjedhor, në mënyrë organike 

paragjykojnë dhe kumtojnë të paragjykojnë të drejtën e votës (neni 45 pika 4), dhe të gjitha të 

drejtat e përfaqësimit politik të parashikuara në Kushtetutë dhe të cituara më sipër. 

 

Për më tepër, edhe Nenet 69 pikat 1, 2 dhe 3 dhe 164 pika 4 të Kodit Zgjedhor në mënyrë 

organike janë në kundërshtim me parimin e votës së barabartë, të sanksionuar në nenin 45 pika 4 

të Kushtetutë dhe parimin e proporcionalitetit të sistemit zgjedhor në nenin 64 pika 1 Kushtetutës 

i cili parashikon se “Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur me sistem proporcional me 

zona zgjedhore shumëemërore”. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon 3 subjekte 

politike të legjitimuara për të paraqitur kandidatë për deputetë në zgjedhjet e përgjithshme. Këto 

subjekte zgjedhore të aftësuara për të paraqitur kandidatë sipas nenit 68 pika 1 e Kushtetutës 

janë: a) partitë politike, b) koalicionet zgjedhore të partive politike, c) zgjedhësit. Në lidhje me 

këtë të fundit Kushtetuta ka legjitimuar Kodin Zgjedhor duke i deleguar të drejtën për të 

disiplinuar lëndën. Në fakt Kodi Zgjedhor parashikon si Subjekt Zgjedhor përpos, partive 

politike dhe koalicioneve të partive edhe “një grup zgjedhësish” neni 69 pikat 1,2 dhe 3
52

. Më 

konkretisht, në nenin 69 pikat 1,2 dhe 3 përcaktohet se, një grup zgjedhësish në një zonë 

zgjedhore kanë të drejtë të propozojnë një kandidat për atë zonë zgjedhore.[...] Në këtë mënyrë 

kufizohet qartë numri i kandidatëve që mund të paraqiten në një zonë zgjedhore nga subjekti 

zgjedhor i identifikuar si “një grup zgjedhësish”. Pra, pavarësisht numrit të mandateve që i është 

caktuar zonës zgjedhore, subjekti zgjedhor “një grup zgjedhësish” mund të kandidojë vetëm një 

kandidat për deputet. Kështu nëse subjekti zgjedhor është një parti politike, sipas nenit 67 të 

Kodit Zgjedhor, mund të paraqes listën shumë emërore të kandidatëve të saj për çdo zonë 

zgjedhore, ndërsa nëse subjekti zgjedhor është “një grup zgjedhësish” mund të paraqesë vetëm 

një kandidat për deputet dhe jo një listë shumëemërore. Në këtë kuptim nëse do të paraqitej një 

kandidat nga “një grup zgjedhësish” në një zonë zgjedhore, e cila ka 34 mandate, si psh. Zona 

Zgjedhore Tiranë, dhe nëqoftëse kandidati i propozuar nga një “grup zgjedhësish” do të fitonte 

50% të votave të shprehura në atë zonë zgjedhore, atëherë rezultati do të ishte që 50% të votave 

të shprehura do të prodhonin vetëm një mandat, ndërsa 50% e votave të tjera të shprehura do të 

ndanin 33 mandatet e mbetura, duke e bërë votën kështu totalisht të pabarabartë dhe 

shpërndarjen e mandateve për Kuvendin totalisht jo proporcionale, pra në kundërshtim me 

                                                           
52

 Neni 69 Kodi Zgjedhor. 1. Një grup zgjedhësish në një zonë zgjedhore kanë të drejtë të propozojnë një kandidat 

për atë zonë zgjedhore[…], jo më vonë se 50 ditë nga data e zgjedhjeve. 2. Kandidati i propozuar nga një grup 

zgjedhësish nuk mund të jetë pjesë e asnjë partie apo koalicioni që konkurron në zgjedhje dhe as të mbështesë 

haptazi apo në mënyrë të tërthortë ndonjë subjekt apo kandidat tjetër që konkurron në zgjedhje. 3. Për paraqitjen e 

një kandidati nga zgjedhësit krijohet një komitet nismëtar me jo më pak se 9 zgjedhës nga zona zgjedhore përkatëse, 

të cilët janë të ngarkuar të organizojnë punën për mbledhjen e firmave mbështetëse për kandidatin[…]. Jo më vonë 

se 70 ditë para datës së zgjedhjeve komiteti nismëtar regjistrohet në KQZ, duke paraqitur emrat e anëtarëve të 

komitetit. 



 

19 

 

kriteret e barazisë së vlerës së votës dhe proporcionalitetit të ndarjes së mandateve (nenet 45 pika 

dhe 64 pika 1 e Kushtetutës).
53

   

 

Në këtë optikë situata përkeqësohet akoma më shumë në nenin 164 pika 4 të Kodit Zgjedhor ku 

parashikohet që “Në rast kur është shteruar lista e kandidatëve të partisë politike, anëtare e një 

koalicioni, mandati i kalon partisë së koalicionit me herësin
54

 më të lartë. Kur mandati i 

ndërprerë i përket një kandidati të propozuar nga zgjedhësit, mandati i kalon subjektit 

zgjedhor me herësin më të lartë. Kur mandati i takon një koalicioni zgjedhor, ai i shpërndahet 

partisë pjesëtare të koalicionit me herësin më të lartë”. Në këtë rast flagrant, ndryshe nga 

plotësimi i vendeve bosh për partitë politike pjesë të koalicioneve, në rastin e vendeve bosh të 

një kandidati të propozuar nga zgjedhësit, mandati i kalon një subjekti krejtësisht tjetër, duke 

tjetërsuar kështu vullnetin e ushtruar nëpërmjet votës. Pra vota e cila ka shërbyer për të 

mandatuar një kanditad që nuk është pjesë e asnjë partie apo koalicioni partish, në rast shterimi 

apo ndërprerjeje i shpërndahet  një kandidati të një partie tjetër duke cenuar në mënyrë të rëndë 

të drejtën e votës vetjake dhe të lirë pra lirinë thelbësore “të votoj për kë të dua”.  

 

Duke iu rikthyer pyetjes së bërë më lart, nëse e mundëson sistemi ynë zgjedhor vendosjen e 

marrëdhënies përfaqësim-përgjegjshmëri? Përgjigja është absolutisht jo. Jo vetëm që nuk 

instauron një raport të tillë, por edhe elementi i përfaqësimit si situatë formale duket i cenuar. 

Sistemi zgjedhor aktual shkëput definitivisht përfaqësuesin nga të përfaqësuarit, jo vetëm në 

kuptimin e përfaqësueshmërisë si shëmbëlltyrë, por edhe në kuptimin e përfaqësimit të një 

vullneti hipotetikisht unitar (përfaqësues të volonte generale), pra humbet pothuajse krejtësisht 

raporti ndërmjet tyre, princip bazë ky i përfaqësimit dhe i përfaqësueshmërisë, por edhe i 

demokracisë në përgjithësi. Kjo situatë na jep argumente të mjaftueshme për ta konsideruar 

ligjin tonë zgjedhor si antikushtetues.  

 

VI.          JURISPRUDENCA E KRAHASUAR E RASTIT ANALOG ITALIAN  

Në mbështetje të analizës së antikushtetueshmërisë së dispozitave të lartpërmendura të Kodit 

Zgjedhor Shqiptar mund të thërrasim në ndihmë edhe jurisprudencën krahasuese. Më konkretisht 

atë italiane, ku Gjykata Kushtetuese është shprehur për ligjin elektoral nëpërmjet një vendimi të 

fundvitit 2014 (Vendimi Nr. 1/2014), i cili ka gjasa, që nën ndikimin e juspublicistikës 

krahasuese, të ushtrojë ndikim në të gjitha ato rende juridike ku zhvillohen zgjedhjet elektorale 

me fletë votimi me lista të gjata e të mbyllura kandidatësh. 

 

Nëpërmjet Vendimit Nr. 1/2014, Gjykata Kushtetuese Italiane, u shpreh se me sistemin aktual 

zgjedhor në Itali “Vota e shprehur nga zgjedhësit, e ushtruar për të përcaktuar totalisht 

përbërjen e Kuvendit, është një votë për zgjedhjen e një liste, duke i hequr çdo mundësi 
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zgjedhësit që të ndikoj në zgjedhjen e përfaqësuesve të tij, gjë e cila varet, pavarësisht e përtej, 

numrit të mandateve të fituara nga lista e shënuar edhe nga renditja e kandidateve në listë, 

rënditje kjo e cila është e vendosur totalisht nga partitë. Preferenca e zgjedhësve, në terma të 

tjera, përkthehet në një votë preference për listën (në rastin Shqiptar përkthehet në një votë 

preference thjeshtë për siglën partiake) – e cila e paraqitur në zona elektorale shumë të mëdha – 

përmban një numër të madh kandidatësh, që korrespondojnë me të gjithë numrin e mandateve që 

i përkasin zonës zgjedhore, dhe i bën konseguencialisht vështirësisht të dallueshëm nga vetë 

elektorati”. “Një disiplinë e tillë e privon zgjedhësin nga çfarëdo lloj hapësirë për të zgjedhur 

përfaqësuesit e tij, zgjedhje që është totalisht e vendosur në duart e partive”
55

.   

 

Gjykata Kushtetuese Italiane shpjegon gjithashtu se ajo nuk është kundër rolit ndërmjetësues të 

partive politike të sanksionuara nga ligji dhe nga vetë Kushtetuta, që i kualifikojnë ato si subjekte 

të afta për të paraqitur alternativat elektorale. Pra siç është shprehur dhe më parë, nëpërmjet 

Vendimit Nr. 203/1975, GJKI nuk është kundër paraqitjes së listave me kandidatë të renditur nga 

partitë në fletët e votimit, kur zgjedhësit i lejohet dhe i garantohet të manifestojë vullnetin e tij 

nëpërmjet votës së preferencës, duke shënjuar vetë kandidatin e preferuar, pavarësisht renditjes 

që gjen në fletën e votimit. Ndërsa në rastin e ligjit elektoral italian, Ligjit Nr. 270/2005, të 

ashtuquajtur “porcellum”, kjo liri rezulton e cenuar nga fakti se qytetari, ashtu si dhe në rastin 

shqiptar “është i thirrur për të përcaktuar zgjedhjen në bllok të të gjithë deputetëve (…), duke 

votuar shpesh herë një listë të gjatë kandidatësh, që vështirësisht njeh”. 

 

Pra në përfundim, GJKI thekson që “parlamentarëve të zgjedhur në këtë mënyrë, pa asnjë 

përjashtim, u mungon mbështetja - që vjen nga- përzgjedhja vetjake– që duhet të kryejnë – 

qytetarët, gjë e cila përbën logjikën e përfaqësimit të parashikuar në Kushtetutë. Kushte të tilla 

votimi, që detyrojnë qytetarin, duke zgjedhur një listë, të zgjedhë në bllok edhe të gjithë 

kandidatët e shumtë të renditur në të, që nuk ka patur mundësi t’i njohë e t’i vlerësojë dhe që 

janë automatikisht të paracaktuar, sipas pozicionit në listë, të bëhen deputet ose senator, e bën 

disiplinën nën shqyrtim të pa krahasueshme jo vetëm me sistemet e karakterizuara me lista të 

bllokuara vetëm për një pjesë të mandateve, por edhe me të tjera të karakterizuara nga zona 

zgjedhore me dimensione territoriale të vogla, në të cilat numri i kandidatëve për t’u zgjedhur 

është aq i vogël sa garanton njohjen  efektive të tyre dhe nëpërmjet kësaj, efektivitetin e 

zgjedhjeve dhe lirinë e votës”
56

. Pra, siç thekson GJKI-ja, një disiplinë e tillë nuk gjen raste të 

njëjta në të drejtën Kushtetuese të krahasuar, kështu ndryshe nga psh. rasti gjerman ku listat e 

bllokuara i referohen vetëm një numri të caktuar mandatesh, në rastin italian numri i mandateve 

që i përkasin proporcionalit me lista të bllokuara është total, pra nuk ka asnjë kuotë mandatesh të 

parlamentit që zgjidhet me një mënyrë tjetër.  

Në këto kushte norma e ligjit elektoral që merret në Shqyrtim nga GJKI “jo vetëm tjetërson 

totalisht raportin e përfaqësimit midis zgjedhësve dhe të zgjedhurve, por duke ndaluar që ky 

raport të instaurohet korrektësisht dhe drejtpërsëdrejti, shtrëngon lirinë e zgjedhjes së 

zgjedhësve të përfaqësuesve të tyre në Parlament, e cila përbën një nga shprehjet kryesore të 
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sovranitetit popullor, kështu që është më kundërshtim me parimin demokratik, duke ndikuar në 

vetë parimin e votës së lirë sipas nenit 48 Kushtetutës italiane”.
57

 Si rrjedhojë, të gjitha ato 

dispozita të procesit zgjedhor, që paracaktojnë fletë votimi ku nuk pasqyrohen kandidatët por 

vetëm sigla, por akoma më e rëndësishme kur sigla nënkupton një listë kandidatësh të bllokuar 

sipas renditjes që përcakton partia, duken në kuadër të të gjithë analizës së mësipërme, si 

antikushtetuese. 

 

VII.           PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME  

Është koha dhe aspak anakronike që niveli i diskutimit në Shqipëri të ngrihet në analizën e 

sistemeve elektorale në vetvete dhe në identifikimin e atij sistemi, i cili do të ishte optimal në 

lidhje me përfaqësimin në shoqërinë shqiptare. Pra, nuk është aspak i pavlerë trajtimi i temës në 

terma ngushtësisht analitikë e proceduralë, dhe aspak i drejtë sakrifikimi i një diskutimi në terma 

të tillë kundrejt problematikave të tjera zgjedhore që normalisht janë edhe ato po aq të 

rëndësishme, si vjedhja e votës, shitblerja e saj etj. Praktika këto të fundit të cilat mund të 

favorizohen nga sisteme elektorale të caktuara dhe mund të penalizohen nga të tjera, por gjithsesi 

në një masë relativisht të dobët, sepse fenomene të tilla në vendet e zhvilluara perëndimore 

shmangen përfundimisht nga vetë ndërgjegjja kolektive e shoqërisë e nga niveli i ndërgjegjes 

demokratike të saj. Pra diskutimet parimore, analitike e procedurale rreth sistemeve elektorale do 

të ndihmonin pikërisht në ndërgjegjësimin e shoqërisë, si asaj të përfaqësuar si asaj përfaqësuese, 

se sjelljet primordiale, të tilla si vjedhja e votës apo shitblerja e saj janë përfundimisht të 

papranueshme, dhe diskutimi duhet ngritur në nivele të tjera dhe vëmendja duhet përqendruar në 

vetë sistemet elektorale, të cilat mund të penalizojnë apo favorizojnë përfaqësimin politik. Pra 

edhe sikur mos të ketë vjedhje apo shitblerje votash, edhe sikur procesi zgjedhor të vijojë i lirë e 

i ndershëm, qytetari përsëri mund të jetë i keqpërfaqësuar. 

 

Ajo që vlen për t‟u theksuar është fakti që sido ta shohim çështjen, regjimi përfaqësues është 

historikisht i lidhur me idenë e ekzistencës së një asambleje, në të cilën mund të përfaqësohet 

Kombi dhe ku mund të prodhohet uniteti politik i popullit, pra një Asamble ku Kombi të bëhet i 

pranishëm edhe pse i jo-pranishëm individualisht. Nëse zgjedhjet e Asamblesë do të ishin 

demokratike, me një sistem, i cili nuk do të jepte garanci për përfaqësimin e “pakicave” 

shoqërore dhe etnike të pranishme në shoqëri, atëherë një asamble e tillë do të ishte e aftë të 

realizonte maksimumin e qeverisjes, do të ishte e aftë të merrte veprime dhe aksione qeverisëse 

eficiente. Një asamble e tillë, përfaqësuese e një shoqërie homogjene e pa dallime të theksuara 

klasore, do të ishte vërtet demokratike, por nëse këtë do ta krahasonim, me popullin real, me 

popullin që ekziston në të vërtetë, dmth sipas idesë së përfaqësueshmërisë, atëherë kjo asamble 

do të dukej si përfaqësuese e diçkaje që nuk ekziston. Populli i vërtetë, ai popull i karakterizuar 

nga diferenca fetare, klasore, interesash, aspiratash, idealesh etj., në një Asamble të tillë nuk 

është i pranishëm. Nga këtu lind nevoja që parimi përfaqësues të korrigjohet me atë identitar, 

dmth. të lejohet që në Asambletë përfaqësuese të hyjnë fragmentet e popullit real. Në këtë 

mënyrë Asambleja nuk është më përfaqësuese e unitetit politik të popullit, por e pluralizmit 

shoqëror, domethënë është shëmbëlltyrë në miniature e corpusit zgjedhor.  
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Nëse do të dilnim në këtë zgjidhje, do të kishte një kontradiktë të rëndësishme, që do t‟i bëhej 

sistemit. Asambleja përfaqësuese e një elektorati homogjen do të arrinte të kishte një 

qëndrueshmëri qeverisëse dhe do të përqendronte në duart e saj pushtetin shtetëror, në të njëjtën 

mënyrë një Asamble shprehje e fragmentimit shoqëror dhe pluralitetit të interesave të ndryshme, 

ideologjive të ndryshme etj., do të mënjanonte karakterin e saj përfaqësues për t‟i lënë vend 

principit të identitetit të menjëhershëm. Në këtë dritë, demokratizimi i skajshëm që sheh në 

asamble shoqërinë në miniaturë dhe të gjitha interesat të organizuara e të përfaqësuara, do të 

transformonte parlamentarin në një avokat të këtyre interesave, duke mos pasur më autonomi në 

vendimmarrje. Në Asamblenë e përfaqësueshmërisë, të qenit përfaqësues është thjesht të qenit 

fiktiv, sepse përfaqësuesi nuk gëzon pavarësinë e nevojshme për të ushtruar funksionet e tij, me 

pak fjalë nuk mund të vendosë me liri mendimi e arsyeje apo sipas asaj që mendon si të drejtë. 

Nëse pushteti do të përqendrohej në një Asamble të tillë, kjo e fundit do të ishte e paaftë për të 

marrë vendime të shpejta dhe efikase, do të shkaktonte instabilitet dhe ndryshueshmëri frekuente 

të programeve politike. Një Asamble e tillë do të humbte kapacitetin vendimmarrës dhe 

qeverisës dhe paradoksalisht do të margjinalizonte, në një analizë fundore, vetë demokracinë 

përfaqësuese. Kështu gjendemi edhe njëherë përballë pyetjes, se cili është sistemi zgjedhor i 

duhur, ai që do të realizonte përfaqësimin apo ai që do të realizonte përfaqësueshmërinë, ai i 

vendimmarrjes apo ai i pranishmërisë?  

 

Duke parë që Ekzekutivi, nëpërmjet pushtetit politik të Kryeministrit i cili njëherësh është edhe 

Kryetar i partisë fituese të zgjedhjeve, ka në dorë mekanizmin e kandidaturave (në raste ekstreme 

me listat e mbyllura) dhe kontrollin e aktivitetit legjislativ nëpërmjet grupeve parlamentare, 

mund të konkludojmë që në këto kushte, përgjegjshmëria e parlamentarit ka pësuar një mutacion 

definitiv, nga përgjegjshmëri ndaj zgjedhësit tanimë flitet për përgjegjshmëri ndaj partisë, prej të 

cilës gëzon mandatin. Në të njëjtat terma mund të flasim për përgjegjshmëri të parlamentarit ndaj 

liderit (Kryetar të Qeverisë dhe njëkohësisht partisë politike), personaliteti dhe karizma e të cilit 

e ka vendosur në listat e kandidatëve për deputet. Si rrjedhojë raporti i besimit midis Qeverisë 

dhe Parlamentit është i përmbysur, pra është Parlamenti ose më saktë parlamentarët që kanë 

nevojën e besimit nga ana e liderit kryetar të Qeverisë, dhe jo më Qeveria e cila duhet të jetë e 

përgjegjshme ndaj Parlamentit i cili presupozohet të ushtrojë edhe funksione kontrolli ndaj saj. I 

jepet kështu një goditje e fortë sistemike rendit institucional. Në këto rrethana ndryshe nga ideja 

klasike e mandatit, autonomia totale vendimmarrëse e Qeverisë nëse nuk do të korrektohej si 

duhej, do ta transformonte mandatin e dhënë ekzekutivit në një diktaturë me kohë të paracaktuar.  

 

Në këto rrethana është e nevojshme ajo reformë zgjedhore: 

i.          e cila do të jepte një zgjidhje në favor të përfaqësimit politik, pra zbatimin e 

atij  sistemi elektoral i cili do të jetë i aftë të shkëpusë supremacinë e leadership-it 

partiak në përcaktimin “ex officio”, jo më të kandidatëve, por të deputetëve të 

ardhshëm “anonim” të fshehur pas listave të mbyllura;  

ii.          e cila do të shëronte marrëdhënien e besimit midis Parlamentit dhe Qeverisë, 

ku si formalisht, por mbi të gjitha substancialisht të jetë Parlamenti që votëbeson 

Qeverinë dhe nëpërmjet funksioneve kontrolluese të këtë llogaridhënie;    
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iii.          e cila do të rriste cilësinë e përfaqësuesve e në të njëjtën mënyrë atë të 

politikbërjes    dhe të ligjbërjes, të cilat do të kishin ekon e tyre në pushtetin 

ekzekutiv e gjyqësor, duke   vendosur peshat e kundërpeshat e duhura për të pasur 

pushtete të ndara e pa ndikime në  pavarësinë e tyre; 

iv.          e cila do të mundësonte qarkullimin e elitave partiake, qeverisëse e politikbërëse. 

 

Një zgjidhje e tillë duhet të gjendet në origjinë, pra në momentin ku fillon të delegohet pushteti. 

Pra në zgjedhjet elektorale, si momenti emblematik, ose më mirë si akti i ngjizjes së vetë shtetit 

apo modelit demokratik të tij, ku populli (me interesat dhe kërkesat e tij në të gjithë larminë që e 

karakterizon) vendos rreth përbërjes së institucioneve, në të cilat do të përfaqësohen, negociohen 

dhe ndiqen interesat e çdo grupi. Që kjo të ndodhë, duhet që të përdoren mekanizma të afta 

zgjedhore që të sigurojnë zgjedhje të lira dhe një përfaqësim politik cilësor, ashtu sikundër do të 

sugjerojmë më poshtë në këtë paragraf. 

 

Meqënëse influenca e sistemeve elektorale në jetën politike të një vendi ushtrohet nëpërmjet 

ndërmjetësimit të partive
58

, në Shqipëri ndërmjetësimi i partive politike aktualisht është 

pothuajse i mbyllur, pikërisht si pasojë e fletës së votimit, e cila gjithashtu është e mbyllur. Pa 

dashur për t‟u ripërsëritur, është e qartë që modeli zgjedhor proporcional (neni 64 i Kushtetutës) 

sipas mekanizmave të ndarjes së mandateve (të përcaktuara nga ligji zgjedhor), jo vetëm që ka 

përkeqësuar standardet kualitative të përfaqësimit në krahasim me sistemet e mëparshme, duke 

boshatisur Parlamentin nga funksionet dhe peshën e tij, por ka shkaktuar tashmë, dhe është një 

fakt i pakundërshtueshëm, zgjedhjen e një elite në gjirin e Parlamentit, e cila minimalisht lë për 

të dëshiruar.  

 

Në këtë kuadër, sistemi ynë proporcional mund të përmirësohet duke “hapur” fletët e votimit 

nëpërmjet ndryshimeve në Kodin Zgjedhor. Megjithatë, ajo çfarë kërkohet të theksohet këtu 

është fakti që përmirësimi i Kodit Zgjedhor nuk mund të kalojë përtej kuadrit proporcional që 

sanksionon përfundimisht Kushtetuta pa reformuar vetë këtë të fundit. Pra nuk mund të 

rikthehemi në një sistem mazhoritar apo miks pa ndryshuar vetë nenin 64 të Kushtetutës i cili 

parashikon që  “Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur me sistem proporcional me zona 

zgjedhore shumë-emërore”. Duke paraparë që çdo sistem zgjedhor ka të mirat dhe të këqija e tij 

dhe çdo shoqëri duhet ta rishoh këtë të fundit në korrespondencë të evoluimit socio-politik që 

shoqëria kryen në kohë, atëherë duket e papërshtatshme ngritja dhe pozitivizmi në Kushtetutë i 

modelit të sistemit zgjedhor. Si përfundim dhe më konkretisht, kushtetuta duhet të garantojë 

domosdoshmërinë e kryerjes së zgjedhjeve elektorale të përgjithshme e peridodike e kështu të 

ushtrimit të sovranitetit të popullit pa u përpjekur më kot në përzgjedhjen e modelit zgjedhor.  

 

Në këtë sens në nenin 64, Kushtetuta, mund të evitojë përcaktimin e modelit zgjedhor, 

përcaktimi dhe disiplinimi i të cilit do të ishte më e arsyeshme t‟i  delegohej rezervës ligjore të 

përforcuar, pra një ligji miratimi i së cilit do të kërkonte një mazhorancë të kualifikuar. Në 

përmbyllje të kësaj analize kërkohet një sistem zgjedhor, i cili të mundë të rivitalizojë 
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përfaqësimin politik në kuptimin që të mundësoj qarkullimin e elitave drejtuese. Një sistem i 

tillë, i cili do të thyente traditën e keqe të zgjedhjes së deputetëve nga një individ që qëndron në 

krye të partisë politike, mund të jetë sistemi mazhoritar i zgjedhjeve. Me sistemin elektoral me 

dy raunde i thënë ndryshe edhe majority (mazhoritar), një kandidat, që të zgjidhet që në raundin 

e parë të zgjedhjeve, duhet të arrijë ose të kalojë mazhorancën absolute të votave (50+1%). Nëse 

asnjëri nga kandidatët nuk arrin të marrë të paktën 50+1% të votave, atëherë është e nevojshme 

të kalohet në raundin e dytë të zgjedhjeve.  

 

Një sistem tjetër që mund të eksperimentohet në Shqipëri e që mundëson njëherazi zgjedhjen 

mazhoritare dhe respektimin e proporcionalitetit të preferencave të votuesve është sistemi një-

emëror i votës alternative me mazhorancë absolute, i 

quajtur ndryshe edhe “instant runoff”, i cili bën pjesë, 

duke përbërë një përjashtim nga rregulli, në sistemet 

mazhoritare. Kjo ndodh sepse ky sistem është, si të 

thuash, versioni me një raund zgjedhjesh i mazhoritarit. 

Ky sistem bazohet në mundësinë që i jepet zgjedhësit të 

mos votojë një kandidat të vetëm, por të klasifikojë një 

numër kandidatësh sipas një rendi pëlqyeshmërie të 

përcaktuar nga vetë zgjedhësi. Pra me këtë sistem 

votuesi thërritet që të votojë duke i renditur kandidatët 

me numra rendorë, duke filluar nga më i preferuari tek 

ai më pak i dëshiruar, ashtu si në Tabelën 1. Me këtë 

sistem bëhet e mundur që të kemi një mekanizëm zgjedhjesh të ngjashëm me sistemin me dy 

turne, por duke evituar të thërriten zgjedhësit në raunde të tjera ose më mirë në zgjedhje të tjera.  

 

Për të qenë më të qartë marrim si shembull rastin kur asnjë nga kandidatët të mos ketë arritur 

mazhorancën absolute të votave si “preferencë e parë”, atëherë kandidati që ka marrë më pak 

vota eleminohet dhe fletët e votave e tij i shpërndahen kandidatëve të tjerë sipas “preferencave të 

dyta” që kanë fletët e rishpërndara. Nëse akoma asnjëri nga kandidatët mos të ketë arritur 

mazhorancën absolute, atëherë eleminohet përsëri kandidati më pak i votuar dhe fletët e votimit 

të tij i shpërndahen kandidatëve të mbetur, sipas preferencave që rradhiten pas emrit të tij/të 

(qofshin këto të dyta dhe të treta). Mekanizmi vijon me këtë trend deri kur një kandidat të arrijë 

mazhorancën absolute (shiko shembullin e Tabelës 2 më poshtë). Në çdo shpërndarje 

eleminohen fletët e votimit që kanë ezauruar rendin e tyre të preferencave, ose më mirë  

eleminohen ato fletë votimi, në të cilat zgjedhësi ka shprehur një rend preferencash vetëm për 

disa kandidatë dhe nuk ka shprehur preferencë për kandidatët e mbetur në garë. Në konkluzion 

mund të themi që sistemi me votë alternative ka avantazhin të paraqesë ose të riprodhojë, në 

mënyrë akoma më besnike dhe të sinqertë se sistemi me dy turne, votën e zgjedhësve. 

 

 

 

 

 

Klasifiko me numër kandidatët 

sipas një rendi preference 

 

3 Kandidati A 

5 Kandidati B  

1 Kandidati C 

2 Kandidati D 

4 Kandidati E 

 

Tabela 1 
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Tabela 2    -     Sistemi njëemëror i votës alternative me mazhorancë absolute (Shembull 

aplikimi) 
 

Votat Kandidati A Kandidati B Kandidati C Kandidati D 
 

Votat e 

drejtëpër-

drejta 

 

45.000 vota 

40.9% 

 

35.000 vota 

31.8% 

 

20.000 vota 

18 % 

 

10.000 vota 

9% 

 

Kandidati D, duke 

pasur më pak vota 

eleminohet duke 

rishpërndarë votat 

e tij midis 

kandidatëve të 

tjerë sipas 

preferencës së 

dytë të shënjuar 

në fletët e votimit. 

Kështu  

9000/10000 fletë 

ku është shënjuar 

preferenca e dytë, 

votat 

shperndahen: 

2000 vota 

kandidatit A, 

5000 vota kan-

didatit B dhe 2000 

vota kan-didatit 

C/  

 

votat e 

mbledhura 

pas rishpër-

ndarjes së 

parë 

45000 vota të 

drejtëpërdreja 

+ 

2000 vota si 

preferencat të dyta   

nga fletet e kand. D. 

  = 

47000 = 43% 

 

35000 vota të 

drejtëpërdreja 

   + 

5000 vota si preferencat të 

dyta   nga fletet e kand. D. 

  = 

40000 = 36.7% 

 

 

20000+2000 (të kand. D) 

=22000 

20% 

Kandidati C, duke patur 

më pak vota pas 

rishpërndarjes së skeda-ve 

të kandidatit D eliminohet,  

duke rishpërndarë këtë 

herë fletët e tij midis 

kandidatëve të tje-rë sipas 

preferencës së dytë dhe të 

tretë të shënjuar në fletët e 

votimit. Kështu nga 

19000/20000 fletë ku është 

shënjuar preferenca e dytë, 

votat shpërndahen: 6000 

vota kandidatit A, 13000 

vota kandidatit B. ndërsa 

në 1500 nga 2000 fletët e 

votimit të mbartura nga 

kandidati D, ku është 

shënjuar preferenca e tretë 

700 vota i shkojnë 

kandidatit A dhe 800 vota i 

shkojnë kandidatit B. 

 

 

 

 

Votat e 

akumuluara 

pas rishpër-

ndarjes së 

dytë 

47000vota të 

drejtëpërdrejta + vota 

si preferencat të  dyta 

nga fletet  e kand. D. 

 

6000 vota si 

preferenza të dyta  

nga  fletët e kand. C. 

  + 

700 vota si 

preferenza të treta 

nga  fletët e kand. D.  

   = 

53700 = 49.95% 

40000 vota të 

drejtëpërdrejta        .          

+ vota si preferencat të 

dyta nga fletet  e kand. D. 

 

13000vota si preferenca të 

dyta .             .              

nga  fletët e kand. C 

+ 

800 vota si preferenza të 

treta              .nga  fletët e 

kand. D  

  = 

53800 = 50.04% (fitues) 

 


