RELACION SHPJEGUES
I PROJEKTLIGJIT "PER NISMEN LIGJVENESE TE SHTETASVE NE
REPUBLIKEN E SHQIPERISE"

I.

Qellimi i projektligjit dhe objektivat qe synohen te arrihen

Kushtetuta e RSh ka parashikuar te drejten e

20000 zgjedhesve per te propozuar nje ligj ne

Kuvend. Qytetare te angazhuar ne c;eshtjet qe shqetesojne shoqerine tone ndiejne nevojen te
organizohen

dhe

perfshihen

ne

vendimmarrjet

publike

permes ushtrimit

te

kesaj

nisme

ligjvenese. Zhvillimi i vendit ka nevoje te vazhdueshme per nisma te tilla. Por, nje perfshirje e
tille civile nuk eshte praktikisht e realizueshme, pasi mungojne mekanizmat ligjore per nismen
ligjvenese te zgjedhesve. Qysh pas miratimit te Kushtetutes kemi pasur disa nisma nga shtetasit,
por vetem njera prej tyre eshte kurorezuar me sukses. Ne saje edhe te mbeshtetjes se Kuvendit, u
miratua ligji "Per masa ndaj dhunes ne marredheniet familjare" (Ligj nr.

9669, dt. 18.12.2006).

Ne keto pervoja eshte evidentuar qarte nevoja e krijimit te kuadrit te pershtatshem ligjor per
ndermarrjen dhe ushtrimin e kesaj nisme. Ky rregullim behet i domosdoshem per shkak te
zhvillimeve per rritjen e te drejtave te pjesemarrjes se qytetareve ne qeverisjen e vendit, por edhe
te zhvillimeve te vazhdueshme te teknologjise se larte. Aktualisht, ne demokracite evropiane, e
drejta e pjesemarrjes po shihet e lidhur ngushte me te drejten parlamentare dhe po kerkohet rritja
e parashikimeve ligjore per te garantuar keto te drejta. Ne keto kushte, promovimi i nismes
ligjvenese popullore, si pjese e institucioneve kushtetuese te demokracise se drejtperdrejte,
paraqitet si nje nevoje e domosdoshme.
Nisma e drejtperdrejte ligjvenese eshte sanksionuar edhe ne rendin juridik evropian. Traktati i
Bashkimit Evropian, me ndryshimet e sjella nga Traktati i Lisbones

(2009), sanksionon

shprehimisht: "Te pakten 1 milione qytetare te Bashkimit, qe kane shtetesine nga nje numer i
konsiderueshem i Shteteve anetare, mund te ndermarrin iniciative per te derguar ne Komisionin
Evropian nje propozim te pershtatur mbi nje 9eshtje, ne te cilin qytetaret e konsiderojne te
nevojshem nje akt juridik te Bashkimit, me qellim zbatimin e traktateve". Eshte e qarte se
iniciativa e drejtperdrejte e qytetareve evropiane perfaqeson nje dimension te ri te vete
demokracise ne Bashkimin Evropian. Tashme qe nga viti

2009 eshte hartuar edhe Libri i Gjelber

(COM (2009)622), i cili permban rregulla te rendesishme per te bere realitet iniciativa te tilla.
Ne kete kuader, Qendra per Nisma Ligjore dhe Qytetare, me mbeshtetjen e Fondacionit Shoqeria
e Hapur per Shqiperine dhe ne bashkepunim me organizata te tjera te shoqerise civile, me
universitetet, si dhe me qytetare te angazhuar ne c;eshtjet publike e eksperte profesioniste, ka
hartuar projektligjin

"Per nismen ligjvenese te shtetasve ne RSH'. Ky projektligj u krijon
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mundesine reale qytetareve qe te dergojne ne Kuvend propozime te plota ligjesh per miratim ose
te ndermarrin nisma sipas te cilave t'i kerkojne Kuvendit te shqyrtoje <;eshtje/ligje, me iniciativen
e tij.
Projektligji qe paraqitet ka qellim te rregulloje ne menyre te detajuar procesin dhe procedurat ne
baze te te cilave do te ndermerret nisma ligjvenese popullore nga 20 mije shtetas me te drejte
vote, duke filluar nga momenti i regjistrimit te nismes, ne menyren e funksionimit dhe
perfaqesimit te saj nga organizatat e shoqerise civile ose qytetaret e angazhuar, ne krijimin e
Grupeve te Mbledhjes se Nenshkrimeve, ne procesin e mbledhjes se nenshkrimeve, ne procesin e
verifikimit te tyre nga KQZ-ja, e deri ne paraqitjen e tyre ne Kuvendin e Shqiperise.

II.

Argumentimi

projektligjit lidhur me perparesite, problematikat, efektet e

pritshme
Projektligji per Nismen Ligjvenese Popullore pritet te sjelle nje risi ne procesin e jetesimit te
Kushtetutes se Shqiperise dhe demokracise popullore, duke e bere ate me te efektshme dhe
aktive, pasi i krijon mundesi reale si shoqerise civile nepermjet organizatave te saj, edhe
qytetareve te angazhuar ne <;eshtje civile, qe te ushtrojne nisma ligjvenese. Ata mund te mbledhin
nenshkrimet e 20 000

(ose me shume) zgjedhesve, te cilet ndodhen ne territorin e Shqiperise ose

jashte saj; nismetaret mund te paraqesin te plate projektin dhe t'i kerkojne Kuvendit te
Shqiperise miratimin e tij ose mund te ushtrojne nismen edhe duke i paraqitur Kuvendit nje
kerkese te detajuar per te hartuar e miratuar nje ligj ne te ardhmen. Nje rol te ve<;ante ne procesin
e mbledhjes se nenshkrimeve mbeshtetese te nismes pritet te luaje shoqeria civile dhe qytetaret e
angazhuar ne <;eshtje civile, nepermjet koordinimit te punes mes tyre, si dhe me Komisionin
Qendror te Zgjedhjeve, Kuvendin e Shqiperise, ose institucione te tjera qe mund te perfshihen ne
proces

(p.sh Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale dhe te Drejten e Informimit).

Projektligji ngerthen standardet dhe praktikat me te mira evropiane, parimet e trashegimise
elektorale evropiane, duke referuar frymen dhe praktiken e Rregullores Nr. 211/2011 te
Parlamentit Evropian dhe te Keshillit ne 16 Shkurt, 2011 per 'Iniciativen Ligjvenese Popullore ne
BE', standardet e parashikuara nga Kadi i Praktikave te Mira per Referendumet (2007) te
Komisionit

te

Venecias

si

dhe

modeleve

te

ligjeve

per

nismat/iniciativat

ligjvenese

qytetare/popullore te shteteve te tjera si ltali, Austri, Letoni, Kosove, Portugali, Spanje, Hungari,
Poloni dhe Slloveni.
Ne kete kuader, pritet qe miratimi i ligjit fillimisht, te rrise iniciativat ligjvenese te qytetareve ne
<;eshtje ku ata kane interes ose ndeshen me problematika qe shqetesojne komunitetin e vetiu,
kerkojne nderhyrje e masa legjislative. Miratimi dhe zbatimi i ketij ligji do te ndryshoje jo vetem
kulturen dhe mendesine e pjesemarrjes/angazhimit civil, por edhe do te rrise ndergjegjesimin e
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qytetareve per t'u perfshire ne punet publike nepermjet nismave ligjvenese. Ne nje afat me te
gjate pas miratimit te ketij ligji, pritet te rritet cilesia e nismave ligjvenese te ndermarra, te rritet
shkalla e bashkepunimit te organizatave te shoqerise civile, si dhe te rriten kapacitetet njerezore
per t'u perfshire ne keto nisma.
III.

Vleresimi i ligjshmerise, kushtetutshmerise dhe harmonizimi me legjislacionin

Projektligji eshte ne perputhje te plote me Kushtetuten e RSH, si dhe me te gjithe legjislacionin
shqiptar ne fuqi. Gjithashtu, projektligji reflekton standardet dhe praktikat me te mira evropiane,
si dhe parimet e trashegimise elektorale evropiane.
Ne Kushtetuten e RSh (1998), neni 2/2 parashikon panmm e sovranitetit te popullit duke
sanksionuar shprehimisht: 'Populli e ushtron sovranitetin nepermjet perfaqesuesve te tij ose
drejtpersedrejti'. Neni 81 i Kushtetutes qe rregullon procesin e nismes ligjvenese, vendos nje
baze te demokracise se drejtperdrejte ne procesin legjislativ propozues kur parashikon se 'te
drejten per te propozuar ligje e ka Keshilli i Ministrave, r;do deputet, si dhe 20 mije zgjedhes' .
Ne kete kontekst projektligji permbush nje nga detyrimet me te rendesishme kushtetuese, ate te
realizimit ne praktike me rregulla te qarta procedurale qe garantojne vullnetin propozues qytetar,
te nismes ligjvenese popullore.

IV.

Vleresimi i shkalles se perafrimit me acquis communautaire

Projektligji per 'Nismen Ligjvenese Popullore ne RSH' eshte hartuar ne frymen dhe praktiken e
Rregullores Nr. 211/2011te Parlamentit Evropian dhe te Keshillit te miratuar ne 16 Shkurt, 2011
per 'Iniciativen Ligjvenese Popullore ne BE', duke eksploruar dhe duke konsultuar modele te
ligjeve per nismat ligjvenese qytetare/popullore te shteteve te tjera si ltali, Austri, Letoni,
Kosove, Portugali, Spanje, Hungari, Poloni dhe Slloveni.

Per hartimin e projektligjit jane konsultuar gjeresisht edhe materiale te pergatitura nga Komisioni
i Venecias, ne menyre te ve<;ante Kodi i Praktikave te Mira per Referendumet (2007) - Kreu IV, i
cili i kushton vemendje procesit te mbledhjes dhe verifikimit te nenshkrimeve. Ky i fundit
mbetet nje nga procedurat me te rendesishme, qe nuk ka gjetur sanksionimin e duhur ne
legjislacionin ekzistues. Prandaj, projektligji krijon nje procedure model qe i jep shtetasve
shqiptare dinjitetin e duhur dhe i legjitimon ata si subjekte te nismes, pa pasur nevoje qe ne cdo
rast firmat e tyre t'i nenshtrohen ekspertizes kriminalistike per t'u verifikuar. .
V.

Permbledhje shpjeguese e permbajtjes se projektligjit

Projektligji

"Per nismen Ligjvenese te shtetasve ne RSH" eshte

orgamzuar ne kater

Krere/Kapituj.
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Kreu i Pare "Dispozita te Pergjithshme", parashikon qellimin e ligjit, parimet baze per
realizimin e procesit te nismave ligjvenese popullore, si dhe perkufizimet dhe terminologjine e
draftit te ri te propozuar.
Kreu i Dyte, "Nisma Ligjvenese e Shtetasve" rregullon ne detaje menyren dhe procedurat per
realizimin e nismave ligjvenese te shtetasve/popullore. Dispozitat e kesaj pjese i parashikojne
llojet e nismave ligjvenese popullore, kategorite e qytetareve qe mund te iniciojne keto nisma,
menyren e financimit te nismave nga vete Perfaqesia/Komiteti Perfaqesues i nismes, menyren e
funksionimit dhe regjistrimit te Perfaqesise/Komitetit Perfaqesues te nismes ne Komisionin
Qendror te Zgjedhjeve, afatet e regjistrimit te nismes dhe rolin e KQZ-se ne kete proces, rolin e
organizatave te shoqerise civile ose te qytetareve te angazhuar ne �eshtje civile ne procesin e
regjistrimit te nismes, deri ne mbledhjen e plote te nenshkrimeve, si dhe dispozita qe rregullojne
proceduren e njoftimit te Kuvendit te Shqiperise per nismen dhe publikimin e saj ne media dhe
rrjete sociale.
Kreu i Trete, "Mbledhja e nenshkrimeve" parashikon te detajuar procesin e mbledhjes se
nenshkrimeve,

procesin

e

percaktimit

dhe

miratimit

te

Vendeve

te

Mbledhjes

se

Nenshkrimeve/VMN sipas parimit I vend publik per jo me shume se 5000 zgjedhes, menyren e
perberjes dhe modalitetet e funksionimit te Grupeve te Mbledhjes se Nenshkrimeve/GMN. Ne
kete kre parashikohen gjithashtu edhe modalitetet e Fleteve te Mbledhjes se Nenshkrimeve

(Fletet tip), te cilat miratohen nga KQZ dhe publikohen ne faqen e saj te internetit ne nje format
te shkarkueshem.
Nje nen i ve�ante u dedikohet procedurave te posa�me per shtetasit shqiptare me te drejte vote qe
nuk jane ne gjendje te shkojne ne vendin e mbledhjes se nenshkrimeve per arsye shendetesore, si
dhe per shtetasit shqiptare me te drejte vote qe gjenden te izoluar per arsye sigurie.

Projektligji sjell risi kur parashikon mundesine qe zgjedhesit qe banojne jashte territorit shqiptar
te nenshkruajne fletet perkatese ne ambasada, misione diplomatike te tjera ose konsullata, si dhe
kur eshte rasti, online. Per kete qellim vendi dhe koha e mbledhjes se firmave percaktohet nga
kryetari i zyres perfaqesuese perkatese dhe zgjedhesit kane mundesi te njoftohen ne menyren qe
siguron akses te plote per shtetasit shqiptare.
Ky kre parashikon gjithashtu, marredheniet me KQZ-ne dhe rolin e tij ne procesin e pergatitjes
se Nismes. Ai parashikon procesin e dorezimit te fleteve te mbledhjes se nenshkrimeve ne KQZ
dhe procesin e verifikimit te tyre nga KQZ, si dhe te drejten e KQZ-se per te verifikuar
informacionet e nenshkrimeve. Ne rastin kur KQZ-ja veren mosperputhje ose konstaton
parregullsi, parashikohet mundesia qe Perfaqesise/Komitetit Perfaqesues t'i kthehen listat per t'i
plotesuar, permiresuar ose korrigjuar ato. Ne kete kre percaktohen afatet per mbledhjen e
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nenshkrimeve,

parashikohen afate per secilen faze te procesit, si dhe procedurat e afatet per

depozitimin e kerkeses per nismen ligjvenese popullore ne Kuvendin e Shqiperise.

Kreu

rregullon edhe te drejten e nismetareve per ankimin e vendimeve te organeve shteterore ne lidhje
me nismen.
Kreu i Katert "Organet pergjegjese per zbatimin ligjit dhe sanksionet", parashikon mundesine
e ankimit te Perfaqesise/Komitetit Perfaqesues te nismes ne Kolegjin Zgjedhor kunder vendimit
te KQZ-se per refuzimin e regjistrimit te fleteve te nenshkrimeve mbeshtetese te nismes, kurse
sanksionet per mosrespektimin e dispozitave te ligjit, te cilat konsiderohen kundervajtje
administrative, denohen me gjobe nga KQZ.
VI.

Institucionet dhe organet qe ngarkohen per zbatimin e ligjit

Institucionet qe ngarkohen me zbatimin e ligjit jane:
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili regjistron Nismen, miraton shperndan dhe
kontrollon Fletet e Mbledhjes se Nenshkrimeve;
-

Organet Vendore, qe marrin pjese ne procesin e miratimit te Vendeve te Mbledhjes se
Nenshkrimeve;
Kuvendi i Shqiperise,

institucioni ku depozitohet,

diskutohet e miratohet msma

ligjvenese popullore ose kerkesa per miratimin e nje ligji.
Kolegji Zgjedhor, perpara te cilit mund te behet ankim kunder vendimit te KQZ-se per
refuzimin e regjistrimit te fleteve te nenshkrimeve mbeshtetese.
Gjykata Administrative e Apelit, perpara te ciles mund te paraqitet ankim kunder
vendimeve te KQZ-se, ndaj shkeljeve administrative te dispozitave te ketij ligji.

VII.

Personat dhe institucionet qe kane kontribuar ne hartimin e projektligjit

Nisma per hartimin e ketij projektligji eshte ndermarre nga Qendra per Nisma Ligjore Qytetare
(QNL) dhe organizatat tjera partnere, ne kuadrin e zbatimit te projektit 'Zbatimi dhe forcimi i
nismave ligjvenese qytetare te parashikuara ne Kushtetute, permes permiresimeve ligjore dhe
rritjes se aktivizmit te shoqerise civile', me mbeshtetjen e Fondacionit 'Shoqeria e Hapur per

Shqiperine'. QNL mbeshtetet fort ne eksperiencen e krijuar nga shoqeria civile shqiptare per
ushtrimin e nismes ligjvenese popullore per hartimin dhe miratimin e ligjit "Per masa ndaj
dhunes ne marredheniet familjare". Ajo ka besim se miratimi i ketij projektligji do te sherbeje
per ndermarrjen e nismave ligjvenese te dobishme popullore, si dhe per forcimin e zbatimit te
demokracise se drejtperdrejte ne Shqiperi.
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QNL e ka finalizuar kete projekt me disa partnere te rendesishem si, Departamenti i te Drejtes
Publike i FD-Universiteti i Tiranes, si dhe fakultete te tjera prane Universiteteve, Vlore, Durres,
e Shkoder. Gjithashtu, partnere te rendesishem jane edhe disa Organizata Jofitimprurese qe kane
ndermarre nisma te ngjashme si, Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, Res Publica, Qendra
Shqiptare per Popullsine dhe Zhvillimin, Qendra Komunitare Sot per te Ardhmen (Durres),
Qendra Gruaja tek Gruaja (Shkoder). etj. Nje ndihmese te vyer kane dhene edhe institucionet qe
ngarkohen me detyra ne baze te ketij ligji, si dhe drejtues dhe persona zyrtare te tyre,
ve<;anerisht, deputete te Kuvendit te Shqiperise, anetare dhe specialiste te KQZ-se, Kryetare dhe
specialiste te organeve vendore etj.

VIII.

Shpenzimet buxhetore qe lidhen me miratimin e projektligjit

Zbatimi i ketij ligji nuk sjell kosto per buxhetin e Shtetit.
Kostot

e

nismes

ligjvenese

popullore,

procesit

te

mbledhjes

se

nenshkrimeve

dhe

komunikimi/regjistrimi i nismes ne KQZ deri ne depozitimin e nismes ne Kuvendin e Shqiperise,
mbulohen nga vete Perfaqesia/Komiteti Perfaqesues i nismes. Ne Iidhje me infrastrukturen qe do
te nevojitet, ne <;do rast do te shfrytezohet infrastruktura e pershtatshme ekzistuese qe do te
lejohet nga institucionet perkatese.

/

i.1Wt/i\
\!

/

.

11

I IJ

I

I

-

16

