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Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin 

SEANCA KONSTITUIVE 

 

Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup (IDSCS), nga qershori i vitit 2014, e përcjell cilësinë e 
debatit dhe raportimin mediatik për punën e Kuvendit. Monitorimi në ciklin e parë u zhvillua gjatë 10 
muajve, përkatësisht nga qershori i vitit 2014 deri në maj të vitit 2015. Nga shtatori i vitit 2015 
monitorimi dhe vlerësimi i cilësisë së debatit parlamentar dhe të raportimit mediatik vazhdon, i 
përkrahur nga Agjencioni zviceran për zhvillim dhe bashkëpunim dhe do të zgjas deri në dhjetor të 
vitit 2017. Monitorimi në këtë periudhë fokusohet në diskutimet që kanë të bëjnë me pika të rendit 
të ditës të cilat hynë në sferat e sundimit të ligjit, të drejtat e njeriut dhe të demokracisë. Në këtë 
drejtim, monitorohen ato trupa punuese kuvendore dhe seanca plenare në fushë-veprimin e të cilave 
hyjnë sferat e përmendura. Në mënyrë shtesë, në kuadër të projektit janë përfshirë edhe mediet, 
përkatësisht përcillet se si ato raportojnë për punën e Kuvendit. Gjatë monitorimit, gjetjet për cilësinë 
e debatit në Kuvendin dhe për raportimin mediatik, publikohen  si raporte tremujore. Në periudhën 
pas shpërbërjes së Kuvendit, IDSCS u fokusua në përgatitje të raporteve për debate konkrete si Analizë 
të debatit Kuvendor për vërshimet: Partia më e fuqishme se sa moti i keq1. 
 
Para jush është raporti për cilësinë e debatit në Kuvendin, që ka të bëjë me mbledhjen konstituive të 
përbërjes së re kuvendore në periudhën prej 30 janarit deri më 27 prill, përkatësisht ditës së hyrjes së 
dhunshme mbi Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. 

Rezyme 

Deputetët e opozitës gjatë seancës konstituive ishin më aktive. Deputetët e opozitës llogariten për 
81% të diskutimeve, ndërsa deputetët nga shumica llogariten për 19% të diskutimeve. Deputeti më 
aktiv i cili më shumë here ka marrë fjalën është Ilija Dimovski, i cili gjatë diskutimit mori fjale 132 herë. 

Sipas llojit të diskutimeve raporti në seancën konstituive është pothuajse i barabartë. 34% e 
diskutimeve ishin replika, 33% kundër-replika, ndërsa 32% e diskutimeve ishin fjalime. 

Duke i bërë vështrim llojit të diskutimeve sipas përkatësisë politike të folësve, edhe pse vërehet 
balans në mes qeverisë dhe opozitës në pjesën e fjalimeve, opozita dominon me replika (92%) dhe 
kundër-replika (100%). 

Në 29% të diskutimeve deputetët nuk patën agumente. Gjysma e diskutimit karakterizohet me 
argumentim të dobët (50%), ndërsa në 20% të diskutimeve deputetët kanë përdorur vetëm një 
argument për të arsyetuar pozitën e tyre.  

                                                           
1Jane Dimeski,„Analizë e debatit parlamentar për përmbytjet: Partia më e fortë se stuhia“, (dhjetor 09, 2016), 
http://idscs.org.mk/mk/portfolio/анализа-на-собраниската-дебата-за-поп/ 

http://idscs.org.mk/mk/portfolio/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF/
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Shkalla e argumentimit sipas përkatësisë politike tregon se deputetët nga pushteti në fjalimet e tyre 
kanë përdorur më tepër argumente, ata në 46% përqind të diskutimeve të tyre kanë përdorur 1 
argument, ndërsa deputetët e opozitës në vetëm 15% të rasteve.  

 

Në raport me atë se si deputetët përgjigjen në argumentet e drejtuara nga diskutues të tjerë rezulton 
se ato më shpesh pjesërisht i adresojnë, pjesërisht i shtrembërojnë ose i injorojnë argumentet (48%). 
Më mbresëlënëse është se vetëm në 6% të diskutimit argumentet ishin të adresuara në mënyrë 
përkatëse. 

Analizuar sipas përkatësisë politike të folësve rezulton se deputetët nga opozita në 50% të 
diskutimeve të tyre pjesërisht i kanë adresuar, pjesërisht i kanë shtrembëruar ose injoruar argumentet 
e tjetrit, gjithashtu në 14% të diskutimit, edhe pse nuk i kanë injoruar argumentet, ata i kanë 
shtrembëruar. Në krahasim me opozitën, pushteti vetëm në 2% të diskutimeve të tyre tërësisht i kanë 
injoruar argumentet e tjetrit, ndërsa deputetët e opozitës atë e kanë bërë në 8% të diskutimeve të 
tyre. 

Deputetët vazhdojn me mos-ndryshimin e qëndrimeve dhe të pozicioneve për shkak të argumenteve 
të mira të bashkë-diskutuesve. Në 32% të diskutimeve nuk kishte referenca në atë nëse deputetët 
ndryshojnë qëndrim, ndërsa në 47% të diskutimeve nuk kishte ndryshim të qëndrimeve, sespse 
deputetët kishin pozitë të njëjtë, dhe e njihnin vlefshmërinë e argumentit të tjetrit. Në 20% të 
diskutimit deputetët nuk kishin ndryshim të qëndrimit, dhe nuk pranonin argumentet, ndërsa vetëm 
në 1% të rasteve edhe pse kishin pozita të ndryshme dhe nuk ndryshonin qëndrim, ata pranonin 
vlefshmerine e argumentit të tjetrit. 

Deputetët e opozitës në 56% të diskutimit të tyre nuk kishin ndryshim të qëndrimit, mbeten në 
qëndrimin e njëjtë, ndërsa e njohin vlefshmërinë e argumenteve. Gjithashtu, në rastet e rralla kur 
kishte interaksion midis deputetëve nga parti të ndryshme politike, 15% të diskutimit të opozitës u 
karakterizua me atë që nuk kishte ndryshim të qëndrimit dhe nuk u njohën argumentet. 40% të 
diskutimit të pushtetit u karakterizua me atë që nuk kishte ndryshim të qëndrimit dhe nuk njihte 
argumente, ndërsa 48% u karakterizua me atë që nuk ka referencë. Ligjvënësit përsëri, sipas raporteve 
të mëparshme të IDSCS për cilësinë e debatit në Kuvend, qëndrojnë të vendosur në pozicionet e tyre, 
pa vullnet për debat konstruktiv, dhe pa ndryshuar qëndrim për shkak të një argumenti më të mirë. 

Ajo që më tepër brengos është ajo që deputetët më shpesh kanë raport më të madh ndaj personalitetit 
të deputetëve të tjerë, se sa ndaj argumenteve. Kjo tregon faktin se diskutimi bëhet në nivel të 
komenteve mbi personalitetin e tjetrit,  se sa në shqyrtimin e mirë të argumenteve të tjetrit. Në 73% 
të diskutimit nuk shprehet ndonjë marrëdhënie të respektit apo mosrespektimit me argumentet e 
folësve të tjerë, dhe në 24% të diskutimit shprehën pjesërisht respekt. Kjo është kryesisht për shkak 
që pjesën më të madhe të diskutimit, siç vuri në dukje më sipër u zhvillua në mes të anëtarëve të së 
njëjtës parti politike (koalicionit).  Deputetët ishin më eksplicit kur bëhej fjalë për raportin ndaj 
personalitetit të deputetëve të tjerë. Folësit në pjesën më të madhe të diskutimeve shfaqën njëfarë 
raporti ndaj personalitetit të deputetëve të tjerë. Me këtë rast respekti është shfaqur vetëm në 2% të 
rasteve, respektim i pjesshëm në madje 54% të rasteve. Kjo do të thotë se deputetët në pjesën më të 
madhe të diskutimeve nuk rezistuan që të fusin shprehje dhe sulme përqeshëse ose fyerje më të buta 
ndaj personalitetit të kolegëve të tyre nga opsionet e kundërta politike.  
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Ajo që është me rëndësi të përmendet është ajo që në vetëm 2% të fjalimeve të tyre, edhe deputetët 
nga pushteti edhe ato nga opozita kanë shfaqur respektim ndaj personalitetit të kolegëve të tyre 
nga parti tjetër politike. 

Me rëndësi te ceket gjithashtu është fakti se gratë ishin pjesë e vetëm 28% të diskutimeve, ndërsa 
burrat 72%. 

Konteksti politik 

Në pajtim me Kushtetutën, Kuvendi e ka pushtetin ligjvënës dhe për momentin është i përbërë nga 
120 deputetë. Deputetët zgjedhen në zgjedhje të drejtpërdrejta, përmes listave proporcionale 
zgjedhore për mandat prej katër vitesh. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, të mbajtura më 11 dhjetor 
të vitit 2016, Partia Organizata e Brendshme Revolucionare Maqedonase – Partia Demokratike për 
Unitet Kombëtar Maqedonas (OBRM – PDUKM) dhe koalicioni fitoi 51 deputet,  Koalicioni  Lidhja Social 
Demokrate e Maqedonisë (LSDM) fitoi 49 deputetë, Ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI), 
fitoi 10 deputetë. Lëvizja Besa fitoi 5 deputetë, Aleanca për Shqiptarët fitoi 3 deputetë, ndërsa Partia 
Demokratike Shqiptare (PDSh) fitoi 2 deputetë. 

Më 30 dhjetor të vitit 2016, 19 ditë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare u mbajt mbledhja e 
parë e Kuvendit për verifikimin e përbërjes së re të deputetëve, ndërsa e njëjta ishte edhe e fundit për 
vitin 2016. 

Mandatin për krijimin e Qeverisë i pari e fitoi lideri i OBRM – PDUKM, Nikolla Gruevski duke pasur 
parasysh faktin se koalicioni i udhëhequr kishte shumicë në Kuvendin, por për shkak të pamundësisë 
që të arrihet marrëveshje me Bashkimin Demokratik për integrim, partnerin shumëvjeçar 
koalicionues, mandati ju kthye presidentit Gjorgje Ivanov. Presidenti mandej refuzoi që mandatin t’ia 
dorëzojë liderit të LSDM-së Zoran Zaev nga i cili kërkoi që të konfirmojë se ka shumicë për formimin e 
Qeverisë, përmes grumbullimit të nënshkrimeve nga deputetët. Ivanov gjithashtu kërkoi edhe garanci 
se mandatari i ri do t’i ruajë interesat nacionale të vendit dhe se do të bëjë reformë të sistemit nacional 
të sigurisë.  Ndërkohë, partitë BESA, Aleanca për shqiptarët dhe BDI në publik dolën me të 
ashtuquajturën Platformë të shqiptarëve, akt i cili në mënyrë shtesë e polarizoi gjendjen edhe në baza 
etnike. Partitë sqaruan se deklarata është bërë me qëllim që tu jepet përkrahje partive shqiptare në 
procesin e negociatave për formimin e Qeverisë së re. 

Negociatat e reja për themelimin e Qeverisë kryesisht udhëhiqeshin midis LSDM dhe BDI, ndërsa në 
opinionin tema më të nxehta ishin tre nga kërkesat e të ashtuquajturës Platformë të shqiptarëve: 
“përdorimi i gjuhës shqipe në të gjitha nivelet e pushtetit dhe garanci për aplikimin e saj si e drejtë 
fondamentale dhe kushtetuese”; “debat gjithëpërfshirës për flamurin, himnin dhe stemën shtetërore 
të Republikës së Maqedonisë, me qëllim që simbolet shtetërore ta reflektojnë multi-etnicitetin 
shtetëror dhe barabarësinë etnike”; “miratimi i Rezolutës në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë 
me të cilën dënohet gjenocidi mbi popullin shqiptar në Maqedoni në periudhën 1912 – 1956”. 

Më 24 shkurt, BDI i siguroi nënshkrimet e nevojshme, të kërkuara nga presidenti Gorgje Ivanov, me 
çka LSDM i plotësoi kushtet për ta marrë mandatin dhe të themelojë Qeveri. OBRM – PDUKM, me 
fejsbuk status të liderit të partisë Nikolla Gruevski e ftuan “popullin” që të qëndrojë në mbrojtje të 
unitaritetit të shtetit i cili, siç thanë, është sulmuar. Këto thirrje e iniciuan formimin e lëvizjes së re të  
quajtur “Për Maqedoni të përbashkët” e cila muaj me radhë para Qeverisë dhe Kuvendit, duke e 
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akuzuar liderin e LSDM-së, Zoran Zaev për tradhti me pranimin e Platformës së shqiptarëve, e cila 
atëherë u emërtua si “Platformë e Tiranës”, dhe me të cilën rrezikohet shteti unitar. Më 1 mars, 
presidenti Ivanov refuzoi që t’ia japë mandatin liderit të LSDM-së Zoran Zaev me arsyetimin se edhe 
përkrah nënshkrimeve, dy kushtet e tjera, garancia për ruajtjen e interesave nacionale dhe reforme 
sistemore të sistemit nacional të sigurisë nuk ishin të përmbushur. Me atë u shkel Neni 90 i 
Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë i cili thotë se Presidenti i Republikës së Maqedonisë është i 
obliguar që në afat prej dhjetë ditësh nga konstituimi i Kuvendit mandatin për krijimin e Qeverisë t’ia 
besojë kandidatit të partisë, përkatësisht të partive të cilat kanë shumicë në Kuvendin.  

Më 27 mars të vitit 2017 Kuvendi vazhdoi me mbledhjen konstituive plenare, me rendit vijues të ditës: 

1. Zgjedhje e kryetarit, zëvendës kryetarit, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në Komisionin për 
çështje të zgjedhjeve 

2. Zgjedhje të kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 

Në seancën më 27 prill të vitit 2017, edhe përkundër kërkesave të deputetëve të shumicës që seanca 
të vazhdojë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit, ajo u ndërpre nga kryesuesi me seancën 
Trajko Veljanovski. Deputetët nga shumica vendosën që të shkojnë një hap përtej dhe sipas  
mundësisë së Rregullores (neni 78 paragrafi 2)2 kaluan në pikën e fundit të rendit të ditës dhe e 
zgjedhën deputetin e BDI-së kryetar të ri të Kuvendit. Pas këtij akti, demonstrantë nga lëvizja “Për 
Maqedoni të përbashkët”, të pa penguar nga policia hynë në godinën e Kuvendit, ndërsa një pjesë e 
tyre e  sulmuan liderin e LSDM-së dhe deputetët nga shumica. Në sulmin u lënduan më shumë 
deputetë dhe gazetarë, ndërsa kryetari i Aleancës së shqiptarëve, Zijadin Sela, morri plagë të rënda. 
Ky akt hasi në dënimin e përgjithshëm nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga të gjithë faktorët e 
vendit. Shumica e re këtë akt e quajti sulm qëllimi i të cilit ka qenë vrasja e deputetëve të tyre, ndërsa 
opozita e quajti revoltë të arsyeshme e qytetarëve për shkak të shkeljes së Kushtetutës dhe të ligjeve 
për zgjedhje të kryetarit të ri. Në opinion u paraqitën video xhirime në të cilat shihet se si disa deputetë 
nga opozita ju mundësojnë demonstrantëve të hyjnë në ndërtesën e kuvendit. Mbledhja konstituive 
zgjati më tepër se një muaj, kishte 21 vazhdime dhe përfundoi më 31 maj të vitit 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2Rregullorja e Kuvendit të RM-së, neni 78, paragrafi 2:  

(2) Gjatë seancës, me propozim të kryetarit të Kuvendit, të propozuesit ose deputetit të cilët e përkrahin më së paku 
dhjetë deputetë, Kuvendi pa debat vendos për çdo propozim për ndryshim të radhitjes në shqyrtimin e pikave të 
rendit të ditës, përkatësisht të bëhet shqyrtim unik për pikat e rendit të ditës që janë të ndërlidhura mes vete. 
Arsyetimi i propozimit është në kohëzgjatje prej tre minuta. 
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Gjetje nga monitorimi 

Lloji i diskutimeve 

Sipas përkatësisë politike të folësve, nga monitorimi rezulton se deputetët e opozitës e cila është e 
përbërë nga OBRM-PDUKM dhe PDSh ishin më aktiv me 81% të diskutimeve, ndërsa deputetët e 
shumicës së përbërë nga LSDM, BDI, Lëvizja BESA3 dhe Aleanca për shqiptarët morën pjesë në 19% të 
diskutimeve. 4  

 

Deputetë më aktiv që janë paraqitur më tepër herë për fjalë janë Ilija Dimovski, i cili gjatë debatit e ka 
marrë fjalën 132 herë, i dyti me radhë është Kërsto Mukoski i cili e ka marrë fjalën 91 herë, ndërsa i 
treti me radhë është Zoran Ilioski, gjithashtu deputet nga radhët e OBRM-PDUKM. Me rëndësi është 
ta theksojmë nenin 90 nga Rregullorja e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë e cila thotë se folësi 
mund të flet vetëm për çështjen për të cilën debatohet. 

                                                           
3 Lëvizja BESA gjatë vëzhgimit të seancës konstituive të Kuvendit trajtohet si pjesë e shumicës, për shkak të 
nënshkrimeve të paraqitura në mbështetje të Zoran Zaev, lideri i LSDM-së për mandatar të qeverisë së 
ardhshëme. 
4 Në përbërjen e re të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë opozita është e përbërë nga koalicioni i 
udhëhequr nga OBRM-PDUKM, ndërsa pushteti nga koalicioni i udhëhequr nga LSDM, BDI, Aleanca për 
shqiptarët, BESA dhe PDSh. 

19

81

pushtet opozitë

Përkatësia politike e folësve %

Emri Numri i diskutimeve 

Ilija Dimovski 132 

Krsto Mukoski 91 

Zoran Ilioski 77 

Dimitar Stevanandzija 72 

Antonio Milososki 70 

Goran Manojloski 64 

Dragan Danev 60 

Liliana Zaturovska 59 
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Sipas llojit të diskutimeve gjatë mbledhjes konstituive raporti është pothuajse i njëjtë. 34% nga 
diskutimet ishin replika, 33% kundër-replika, ndërsa 32% të diskutimeve ishin diskutime. Pjesën më të 
madhe të diskutimeve e përbëjnë replikat dhe kundër-replikat midis deputetëve nga koalicioni i 
udhëhequr nga OBRM-PDUKM.  

 

Duke i bërë vështrim llojit të diskutimeve sipas përkatësisë politike të folësve, opozita dominon në 
numrin e kundër-replikave. Opozita, gjithashtu i ka edhe 92% të replikave, me atë që deputetët nga 
pushteti kanë marrë pjesë vetëm me 8% të replikave, dhe me 50% të diskutimeve. 

 

32
34 33

fjalim replikë kundër-replikë

Lloji i diskutimeve %

50

8

50

92

100

fjalim

replikë

kundër-replikë

Lloji i diskutimit sipas përkatësisë politike %

pushtet opozitë

Krsto Jovanovski 57 

Trajço Dimkov 57 
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Shkallë e argumentimit 

Në 29% të diskutimeve deputetët nuk patën agumente. Gjysma e diskutimit karakterizohet me 
argumentim të dobët (50%), ndërsa në 20% të diskutimeve deputetët kanë përdorur vetëm një 
argument për të arsyetuar pozitën e tyre. Ajo që është më mbresëlënëse është ajo që deputetët në 
fjalimet e tyre aspak nuk u përpoqën që të përdorin më tepër argumente për ta përforcuar pozitën e 
tyre. 

 

Pa marrë parasysh që shkalla e argumentimit të pjesës më të madhe të diskutimit është minimal, 
prapëseprapë shkalla e argumentimit sipas përkatësisë politike tregon se deputetët nga pushteti në 
fjalimet e tyre kanë përdorur më tepër argumente, ata në 46% përqind të diskutimeve të tyre kanë 
përdorur 1 argument, ndërsa deputetët e opozitës në vetëm 15% të rasteve. Ajo që bie në sy është 
ajo që diskutimi i deputetëve të opozitës është i karakterizuar me argumentim të dobët (52%). 
Deputetët nga opozita gjithashtu në 32% të diskutimeve të tyre nuk kanë përdorur argumente, ndërsa 
deputetët e pushtetit në vetëm 13% të diskutimeve të tyre aspak nuk kanë përdorur argumente. 
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Në raport me atë se si deputetët përgjigjen në argumentet e drejtuara nga diskutues të tjerë rezulton 
se ato më shpesh (48%) pjesërisht i adresojnë, i shtrembërojnë ose i injorojnë argumentet. Në 7% të 
rasteve argumentet ishin të injoruara, ndërsa në 12% ishin të shtrembëruara. Gjithashtu, për shkallës 
së ulët të argumentimit të diskutimit në 27% nuk kishte argumente ose pyetje të drejtuara nga 
diskutues tjetër. Më mbresëlënëse është se vetëm në 6% të diskutimit argumentet ishin të adresuara 
në mënyrë përkatëse. 

 

Analizuar sipas përkatësisë politike të folësve rezulton se deputetët nga opozita në 50% të diskutimeve 
të tyre pjesërisht i kanë adresuar, pjesërisht i kanë shtrembëruar ose injoruar argumentet e tjetrit, 
gjithashtu në 14% të diskutimit, edhepse nuk i kanë injoruar argumentet, ata i kanë shtrembëruar. Në 
krahasim me opozitën, pushteti vetëm në 2% të diskutimeve të tyre tërësisht i kanë injoruar 
argumentet e tjetrit, ndërsa deputetët e opozitës atë e kanë bërë në 8% të diskutimeve të tyre. 
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Fuqia e argumentit më të mirë  

Sërish, njëlloj si edhe në periudhat e deritanishme të monitorimit të cilësisë së debatit parlamentar, 
te deputetët mbetet mos-ndryshimi i qëndrimeve dhe të pozicioneve për shkak të argumenteve të 
mira të bashkë-diskutuesve. Në 32% të diskutimeve nuk kishte referenca në atë nëse deputetët 
ndryshojnë qëndrim, ndërsa në 47% të diskutimeve nuk kishte ndryshim të qëndrimeve, sespse 
deputetët kishin pozitë të njëjtë, dhe e njihnin vlefshmërinë e argumentit të tjetrit. Në 20% të 
diskutimit deputetët nuk kishin ndryshim të qëndrimit, dhe nuk pranonin argumentet, ndërsa në 1% 
të rasteve edhe pse kishin pozita të ndryshme dhe nuk ndryshonin qëndrim, ata pranonin vlefshmerine 
e argumentit të tjetrit. 
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Kësaj radhe, përveç që deputetët, njëlloj si edhe në raportet paraprake të IDSCS, mund të konstatohet 
se nuk kanë vullnet për diskutim konstruktiv, shkaku për mos-ndryshimin e qëndrimit është edhe për 
faktin që pjesa më e madhe e diskutimit ishte midis deputetëve të të njëjtës parti politike, të cilët më 
shpesh përkraheshin në qëndrimet e tyre, me atë që deputetët e opozitës në 56% të diskutimit të tyre 
nuk kishin ndryshim të qëndrimit, mbeten në qëndrimin e njëjtë, ndërsa e njohin vlefshmërinë e 
argumenteve. Gjithashtu, në rastet e rralla kur kishte interaksion midis deputetëve nga parti të 
ndryshme politike, 15% të diskutimit të opozitës u karakterizua me atë që nuk kishte ndryshim të 
qëndrimit dhe nuk u njohën argumentet. 40% të diskutimit të pushtetit u karakterizua me atë që nuk 
kishte ndryshim të qëndrimit dhe nuk njihte argumente, ndërsa 48% u karakterizua me atë që nuk ka 
referencë. 

 

 

Respektim, ndërprerje dhe kufizime  

Shfaqja e formave të ndryshme të mos-respektimit ndaj argumenteve mund ta ndryshojë eventualisht 
atmosferën korrekte e cila është parakusht themelor për zhvillim të debatit racional dhe të 
argumentuar, ta ndryshojë vazhdën e diskutimit dhe fokusin e deputetëve nga argumentet drejt 
sulmeve dhe fyerjeve, me çka në mënyrë shtesë polarizohet atmosfera dhe pamundësohet debati 
qenësor. 

Ajo që më tepër brengos është ajo që deputetët më shpesh kanë raport më të madh ndaj 
personalitetit të deputetëve të tjerë, se sa ndaj argumenteve. Kjo tregon faktin se diskutimi bëhet 
në nivel të komenteve mbi personalitetin e tjetrit,  se sa në shqyrtimin e mirë të argumenteve të 
tjetrit.  
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Kësaj radhe, për dallim nga seancat tjera ku deputetët më shpesh shprehnin forma të ndryshme të 
mos-respektimit ndaj argumenteve të kolegëve të tyre5, ata në 73% të diskutimit nuk shfaqën kurrfarë 
raporti ndaj folësve të tjerë, ndërsa në 24% të diskutimit shfaqën respektim të pjesshëm. Kjo më së 
shumti ka të bëjë me faktin se pjesa më e madhe e diskutimit, siç theksuam edhe më lartë, ndodhi  
midis deputetëve nga partia e njëjtë politike (koalicioni).  

 

 
Deputetët ishin më eksplicit kur bëhej fjalë për raportin ndaj personalitetit të deputetëve të tjerë. 
Folësit në pjesën më të madhe të diskutimeve shfaqën njëfarë raporti ndaj personalitetit të 
deputetëve të tjerë. Me këtë rast respekti është shfaqur vetëm në 2% të rasteve, respektim i pjesshëm 
në madje 54% të rasteve. Kjo do të thotë se deputetët në pjesën më të madhe të diskutimeve nuk 
rezistuan që të fusin shprehje dhe sulme përqeshëse ose fyerje më të buta ndaj personalitetit të 
kolegëve të tyre nga opsionet e kundërta politike. Në vetëm  8% të rasteve është vërejtur mos-
respektim i plotë dhe kjo ndodhte kur kishte interaksion midis deputetëve nga opozita dhe pushteti, 
përkatësisht në këto raste folësit në diskutimet e veta shfaqën mos-respektim të plotë ndaj 
personalitetit të deputetëve të tjerë duke përdorur fjalor fyes. Në 28% të diskutimit deputetët nuk 
shfaqën kurrfarë raporti ndaj personalitetit të deputetëve të tjerë. 

                                                           
5Instituti për demokraci „Societas Civilis“-Shkup, „Kuvendi nën thjerëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së 
debatit në Kuvendin“, (shkurt 03, 2017), http://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2017/02/Квалитетот-на-
дебатата-во-Собранието-јули-–-октомври-2016.pdf 
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Deputetët nga opozita në 80% të fjalimeve të tyre aspak nuk kanë pasur referencë ndaj argumenteve 
të deputetëve nga pushteti, ndërsa në 18% të diskutimit të tyre kanë pasur respektim të pjesshëm. 
Deputetët nga pushteti nuk kanë pasur referencë në 48% të diskutimit të tyre, dhe në të njëjtën 
përqindje (48%) të diskutimit të tyre ka pasure respektim të pjesshëm ndaj argumenteve të opozitës.  

 

Në raportin ndaj personalitetit të deputetëve të tjerë, në 52% të fjalimeve të opozitës është shfaqur 
respektim i pjesshëm, në 8% mos-respektim i pjesshëm, ndërsa në 7% mos-respektim. Në 31% të 
fjalimeve të tyre deputetët nga opozita nuk kanë referencë ndaj personalitetit të deputetëve të tjerë. 
Deputetët nga pushteti në 62% të diskutimeve të tyre kanë respektim të pjesshëm, në 9% mos-
respektim të pjesshëm dhe në 10% mos-respektim të plotë.  

Ajo që është me rëndësi të përmendet është ajo që në vetëm 2% të fjalimeve të tyre, edhe deputetët 
nga pushteti edhe ato nga opozita kanë shfaqur respektim ndaj personalitetit të kolegëve të tyre nga 
parti tjetër politike. 
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Deputetët edhe në këtë, njëlloj si në periudhat tjera, rrallë kanë përdorur tregime, anekdota ose shaka 
në diskutimet e veta. Elemente të tilla janë vërejtur në gjithsej 5% të diskutimeve.  

Në 6% të diskutimeve është vërejtur ndërprerje në fjalimin të folësve nga deputetë të tjerë, 
posaçërisht në seancat e fundit ku edhe diskutimi në Kuvendin u bë më e tensionuar. Ato janë 
ndërprerje në kohëzgjatje prej më së shumti 10 sekonda të shkaktuara më shpesh me hedhje fjalësh 
nga vendi të deputetëve që nuk e kanë marrë fjalën, hedhje fjalësh ndaj diskutuesve që janë në foltore. 
Pas ndërprerjeve folësit i kanë vazhduar diskutimet e tyre.  

 

Demografia e folësve 

Struktura demografike e folësve 

  

Metodologjia e hulumtimit 
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Cilësia e diskutimit në Kuvendin analizohet me përdorimin e “Indeksit për cilësi të debatit”. Indeksi 
është instrument i cili mundëson që çdo akt i veçantë i diskutimit në seancën e monitoruar të kodohet 
sipas disa karakteristikave kryesore:  

-shkallë e argumentimit të fjalimit (sa argumente ka në çdo diskutim);  

- shkallë e respektimit të folësit ndaj deputetëve të tjerë dhe argumenteve të tyre; 

 -qëndrimi i hapur për pranimin e argumenteve të huaja dhe ndryshim të qëndrimeve të tyre për shkak 
të argumenteve më cilësore të prezantuara në debatin; 

 -nëse deputetët mund ti shfaqin qëndrimet e veta në mënyrë të papenguar. 

Gjatë monitorimit të seancës konstituive të Kuvendit janë marrë parasysh edhe diskutimet 
procedurale për shkak të numrit të tyre të madh. Deri tek seanca e mbajtur më 26 prill 2017 në 
seancën konstituive kishte replika 1596 minuta, kundër-replika 523 minuta dhe diskutime 
procedurale 1.635 minuta. 

Projekti Kuvendi nën thjerrëz 

Projekti “Kuvendi nën thjerrëz” është i financuar nga Agjencioni zviceran për përkrahje dhe zhvillim. 
Në pjesën e aktiviteteve projekti përfshinë monitorim 28 mujor të cilësisë së debatit kuvendor dhe 
monitorim i asaj se si mediet raportojnë për punën e Kuvendit. Monitorimi i debatit kuvendor dhe të 
raportimit mediatik filloi në shtator të vitit 2015 e do të zgjas deri në dhjetor të vitit 2017 dhe do të 
përfshijë analizë dhe raporte  të njohurive të përfituara nga monitorimi në çdo tre muaj. Në periudhën 
e projektit do të përpilohen 9 raporte tremujore për cilësinë e debatit në parlamentin dhe 9 raporte 
tremujore për raportimin e medieve për punën e deputetëve. Në kuadër të projektit do të zbatohen 
dhe publikohen  rezultatet e dy hulumtimeve të mendimit publik në terren për hulumtimin e 
perceptimit të qytetarëve për punën e Kuvendit. Projekti paraqet vazhdim i projektit “Kuvendi nën 
thjerrëz – fuqizimi i debatit politik dhe të diskursit deliberativ”, i cili u financua nga Instrumenti 
Evropian për demokraci dhe të drejta të njeriut – EIDHR dhe u zbatua në periudhën nga shkurti i vitit 
2014 deri në tetor të vitit 2015. 
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