
RELACION SHPJEGUES 

PER 

PROJEKTLIGJIN 

"PER DISA NDRYSHIME NE LIGJIN NR.8580, DATE 17.02.2000 "PER 
PARTITE POLJTIKE", TE NDRYSHUAR" 

Partite politike, si bashkime vullnetare te shtetasve mbi bazen e ideve, te bindjeve e te 
pikepamjeve ose te interesave te perbashketa politike, ndikojne ne jeten e nje vendi 
nepermjet pjesemanjes ne zgjedhjet dhe perfaqesimit te popullit ne organet e zgjedhura te 
pushtetit. 

Partite politike marrin pjese ne formimin e vullnetit politik te popullit ne te gjitha fushat e 
jetes publike. Ato kane ndikim ne krijimin e opinionit publik dhe te edukates politike, 
nxitjen e pjesemarrjes aktive te shtetasve ne jeten politike dhe pjesemarrjes ne zgjedhjet e 
pergjithshme dhe vendore, duke qene keshtu altemativat per qeverisjen e vendit. 

Projektligji "Per disa ndryshime ne ligjin nr.8580, date 17.2.2000 "Per partite politike, te 
ndryshuar" nisem e Grupit Parlamentar te Partise Socialiste, vjen ne vijim te nismave per 

despiunizimin e vendit dhe shkeputjen njehere e mire nga e shkuara e erret e nje regjimi 
informativ sekret qe shkaktoi drama per shume familje shqiptare. 

Per t'u sigururuar qe historia te mos perseritet dhe anitjen e paqes sociale si dhe per te 
respektuar viktimat e regjimit totalitar, duhet qe anetaret, bashkepunetoret sekrete te 
sistemit te meparshem te mos te kene mundesi te jene pjese e vendimanjes, i <;faredo niveli 
qofte ai. 

Zbardhja e te vertetes per personat qe kerkojne te ushtrojne detyra shteterore, mbi te gjitha 
per ata persona qe kane pasur dhe kane detyra te larta shteterore, qofshin te zgjedhur apo 
te emeruar, eshte jo vetem nje domosdoshmeri, por edhe nje simbolike e fuqishme per te 
denuar krimet e te kaluares dhe ne funksion te se tashmes, per krijimin e nje shoqerie te 
bazuar ne parimet dhe vlerat demokratike dhe per pajtimin social. 

Kjo nisem krijon premisat e duhura ligjore qe anetaret, bashkepunetoret e sigurimit te 
shtetit, strukturave sekrete dhe spiunet e atij regjimi te mos jene me pjese e posteve pub like 
e te mos mbajne me peng te ardhmen e vendit per interesa te ngushta vetjake e ne 
kundershtim me parimet e shoqerise demokratike. 
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Per kete arsye nepermjet kesaj nisme, propozohet qe te ndalohen personat mete shkuar me 
ish sigurimin e Shtetit qe te zgjidhen kryetar ne parti politike dhe nese jane zgjedhur te 
shkarkohen. 

Qenia e kryetarit te partise politike, ne kushtet ndaluese ligjore, parashikohet ne projektligj 
si nje nga rastet e ndalimit te regjistrimit te nje pmiie. 

Projektligji parashikon qe verifikimi te kryhet perpara regjistrimit, ku organet themeluese 
i kerkojne Komisionit Qendror te Zgjedhjeve verifikimin nese kryetari i zgjedhur i partise 
pefshihet ne ndalimet e parashikuara nga ligji nr.138/20 15 "Per garantimin e integritetit te 
personave qe zgjidhen, emerohen ose ushtrojne funksione publike", te ndryshuar". 
Vertetimi negativ i leshuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve eshte pjese e dokumentave 
per regjistrimin e partise. 

Ketij detyrimi ligjor do t'i nenshtrohenjo vetem ata qe duan ne te ardhrnen tejene pjese e 
funksioneve shteterore, por edhe atyre qe jane aktualisht ne pozicione te tilla, pavaresisht 
nese e kane apo jo nje c;ertifikate pastertie, Bezhani apo Mezini, pavaresisht nese jane 
verifikuar me pare nga Autoriteti i Dosjeve apo jo. 

Kjo nisem parashikon se, nese Komisioni Qendror i Zgjedhjeve verteton se kryetari i nje 
partie politike ndodhet ne kushtet e ndalimit sipas ligjit m.l3 8/2015 "Per garantimin e 
integritetit te personave qe zgjidhen, emerohen ose ushtrojne funksione publike", te 
ndryshuar" i kerkon partise politike shkarkimin e kryetarit dhe zgjedhjen e nje kryetari te 
ri brenda 2 muajve nga konstatimi. 

Ne shumicen e vendeve post komuniste diktatoriale personat qe kane sherbyer ne funksione 

politike ne regjimet komuniste te ketyre vendeve, qe kane punuar ne 'policine sekrete' dhe 
forcat e sherbimit inteligjent, si dhe individet qe kane bashkepunuar me keto sherbime, 
jane subjekte qe i nenshtrohen procesit te verifikimit. Ketyre subjekteve iu ndalohet te 
mbajne pozicione politike dhe funksione drejtuese ne administraten publike, si dhe ne 
sherbimet e inteligjences dhe policise. Per me teper, ne Hungari publikohen ernrat e te 
gjithe personave qe kane qene bashkepunetor te strukturave represive te ish-regjimit 
komunist. Ndersa Republika c;eke ndjek praktiken e vete-rregullimit nga partite politike, 
ku kandidatet duhet te dorezojne certifikaten e pastertise se figures ne parti. 

Keto ndryshime ligjore mundesojne qe historite e se shkuares te diskutohen hapur dhe ne 

baze te informimit te plote e objektiv, per te nxjerre mesimet e duhura me qellimin per te 
evituar perseritjen e regjimeve dhe strukturave sekrete qe kane shkaktuar tragjedi tek te 
pafajshrnit dhe familjet shqiptare. 
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Per keto raste duhet te kryhet transparence e plote dhe pengesat ne legjislacionin ekzistues 
duhet te adresohen me qellim zbardhjen e te vertetes sipas vlerave demokratike te drejtesise 
si pergjegjesi per brezat e ardhshem, por mbi te gjitha detyrim per ata qe vuajten nen 
regjimin e kaluar. 
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