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Neni 1.
Italia është një Republikë demokratike, e bazuar mbi 
punën. 
Sovraniteti i përket popullit, që e ushtron atë në format 
dhe brenda kufijve të Kushtetutës. 

Neni 2.
Republika njeh dhe garanton të drejtat e padhu-
nueshme të njeriut, qoftë si individ, qoftë në formacio-
net shoqërore ku zhvillohet personaliteti i tij dhe kërkon 
kryerjen e detyrave të domosdoshme të solidaritetit po-
litik, ekonomik e shoqëror. 

Neni 3.
Të gjithë shtetasit kanë dinjitet shoqëror të njëjtë dhe 
janë të barabartë përpara ligjit, pa dallim seksi, race, 
gjuhe, feje, mendimi politik dhe kushtesh personale e 
shoqërore. 
Është detyrë e Republikës heqja e pengesave të karakte-
rit ekonomik e shoqëror, të cilat, duke kufizuar faktiki-
sht lirinë dhe barazinë e shtetasve, ndalojnë zhvillimin e 
plotë të personalitetit njerëzor dhe pjesëmarrjen efekti-
ve të të gjithë punonjësve në organizimin politik, eko-
nomik e shoqëror të Vendit. 

Neni 4.
Republika u njeh të gjithë qytetarëve të drejtën për 
punë dhe nxit kushtet që e bëjnë efektive këtë të drejtë. 
Çdo qytetar ka detyrë të zhvillojë, sipas mundësive të 
tija dhe sipas pëlqimit të tij, një aktivitet ose një funksion 
që jep kontribut në zhvillimin material dhe shpirtëror të 
shoqërisë. 
 

Neni 5.
Republika, një dhe e pandarë, njeh dhe nxit autonomitë 
lokale; kryen, në shërbimet që varen nga shteti, decen-
tralizimin administrativ më të gjerë; i përshtat parimet 
dhe metodat e legjislacionit të saj me kërkesat e auto-
nomisë dhe të decentralizimit. 

Neni 6.
Republika kujdeset nëpërmjet normave të posaçme për 
minoritetet gjuhësore. 

Neni 7.
Shteti dhe Kisha katolike janë, secili në fushën e vet, të 
pavarur dhe sovranë. 
Marrëdhëniet e tyre rregullohen nga Paktet Laterane. 
Modifikimet e Pakteve, të pranuara nga të dy palët, nuk 
kërkojnë procedurën e revizionit kushtetues. [1]

Neni 8.
Të gjitha besimet fetare janë njësoj të barabarta para 
ligjit.
Besimet fetare, të ndryshme nga ai katolik, kanë të drejtë 
të organizohen sipas statuteve të veta, përderisa të mos 
bien në kundërshtim me rendin juridik italian. 
Marrëdhëniet e tyre me Shtetin rregullohen me ligj mbi 
bazën e marrëveshjeve me përfaqësitë përkatëse. [2]

Neni 9.
Republika nxit zhvillimin e kulturës dhe kërkimet shken-
core e teknike. Ajo kujdeset për peizazhin dhe pasuritë 
historike e artistike të Kombit.

Neni 10.
Rendi juridik italian u përshtatet normave të së drejtës 
ndërkombëtare, përgjithësisht të pranuara. 
Gjendja juridike e shtetasit të huaj rregullohet me ligj, 
në pajtim me normat dhe traktatet ndërkombëtare. 
Shtetasit të huaj që, në vendin e vet, i ndalohet ushtrimi 
efektiv i lirive demokratike të garantuara nga Kushtetuta 
italiane, ka të drejtën e strehimit në territorin e Repu-
blikës, sipas kushteve që përcaktohen nga ligji. 
Nuk lejohet ekstradimi i shtetasit të huaj për vepra pe-
nale politike. [3]

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS ITALIANE
Teksti i Kushtetutës italiane me ndryshimet e mëvonshme, të riprodhuara këtu, është tërësisht në përputhje me atë të 
publikuar në Gazetën Zyrtare (të vitit 1947 dhe të viteve të mëvonshme).

Ky botim me shënimet e mëposhtme është përgatitur nën përkujdesjen e Shërbimit të Studimeve të Gjykatës Kushtetuese.

KRYETARI PROVIZOR I SHTETIT

Në bazë të vendimit të Asamblesë Kushtetuese që, në mbledhjen e 22 dhjetorit 1947, ka aprovuar Kushtetutën e 
Republikës Italiane;

Në bazë të dispozitës së XVIII finale të Kushtetutës;

SHPALL

Kushtetutën e Republikës Italiane sipas tekstit të mëposhtëm:

PRINCIPE THEMELORE
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Neni 11.
Italia e mohon luftën si instrument cenimi të lirisë së po-
pujve të tjerë dhe si mjet zgjidhjeje të mosmarrëveshje-
ve ndërkombëtare, pranon, në kushte barazie me 
Shtetet e tjera, ato kufizime të sovranitetit që janë të ne-
vojshme për një rend, në mënyrë që të sigurojë paqen 
dhe drejtësinë ndërmjet Kombeve; ajo inkurajon dhe 
favorizon organizatat ndërkombëtare të cilat kërkojnë 
të arrijnë këtë synim. 

Neni 12.
Flamuri i Republikës është trengjyrëshi italian: jeshil, 
bardh e kuq, me tre shirita vertikal me përmasa të ba-
rabarta. 
 

PJESA e I

TË DREJTAT DHE DETYRAT E SHTETASVE
KREU i I

RAPORTE CIVILE

Neni 13.
Liria personale është e pacenueshme. 
Nuk lejohet asnjë formë burgimi, inspektimi ose ba-
stisjeje personale, as ndonjë kufizim tjetër i lirisë së nje-
riut, përveçse me një akt të motivuar të lëshuar nga au-
toriteti gjyqësor dhe vetëm në rastet dhe me mënyrat e 
parashikuara me ligj. 
Në raste të jashtëzakonshme të domosdoshmërisë dhe 
në raste urgjente, të përcaktuara me urdhër të prerë 
nga ligji, autoritetet e ruajtjes së rendit publik mund të 
marrin masa provizore, për të cilat duhet të njoftohen 
autoritetet gjyqësore brenda dyzetetetë orëve dhe, 
nëse këto masa nuk miratohen nga autoritetet gjyqëso-
re brenda dyzetetetë orëve të ardhshme, ato revokohen 
dhe mbeten pa asnjë efekt. 
Dënohen të gjitha aktet e dhunës fizike dhe morale ndaj 
individëve që në çfarëdo forme u nënshtrohen kufizime-
ve të lirisë.
Ligji vendos afatet maksimale të paraburgimit.

Neni 14.
Banesa është e pacenueshme.
Inspektimet, bastisjet ose sekuestrimet nuk mund të 
bëhen, përveçse në rastet dhe me mënyrat e përcaktua-
ra me ligj dhe në përputhje me garancitë e parashikuara 
për mbrojtjen e lirisë së individit. 
Kontrollet dhe inspektimet për shkak të shëndetit dhe 
të sigurisë publike ose për qëllime ekonomike e fiskale, 
rregullohen me ligje të posaçme.

Neni 15.
Liria dhe fshehtësia e korrespondencës dhe e çdo forme 
tjetër të komunikimit janë të pacenueshme.
Kufizimi i tyre mund të bëhet vetëm me urdhër të lëshuar 
nga një autoritet gjyqësor, me garancitë e caktuara me ligj.

Neni 16.
Çdo shtetas mund të lëvizë e të qëndrojë lirshëm në çdo 
pjesë të territorit kombëtar, përveçse në rast kufizimesh 

të përgjithshme që caktohen me ligj për shkaqe shën-
detësore ose sigurie. Asnjë kufizim nuk mund të bëhet 
për arsye politike. 
Çdo shtetas është i lirë të dalë nga territori i republikës 
dhe të kthehet përsëri, me kusht që të plotësohen të gji-
tha detyrime ligjore.

Neni 17.
Shtetasit kanë të drejtë të tubohen paqësisht dhe të 
paarmatosur. 
Për tubime, madje edhe vende të hapura publike, nuk 
kërkohet një njoftim paraprak. 
Për tubimet në vende publike duhet të njoftohen para-
prakisht autoritetet, të cilat mund t’i ndalojnë ato vetëm 
për shkaqe të vërtetueshme sigurie ose për shkaqe të 
sigurisë publike.
 

Neni 18.
Shtetasit kanë të drejtë të formojnë lirshëm shoqata, pa 
autorizim paraprak, për qëllime që nuk u ndalohen indi-
vidëve nga ligji penal. 
Ndalohen shoqatat sekrete dhe ato që ndjekin, qoftë 
edhe tërthorazi, synime politike nëpërmjet organizime-
ve me natyrë ushtarake.

Neni 19.
Të gjithë kanë të drejtë të shprehin dhe ushtrojnë 
lirshëm besimin e vet fetar, në çdo formë, individuale 
ose në shoqata, ta propagandojnë atë dhe ta ushtrojnë 
atë privatisht ose sipas kultit publik, me kusht që ritet 
fetare të mos jenë në kundërshtim me moralin shoqëror.

Neni 20.
Karakteri kishtar dhe qëllimi i besimit fetar ose i kultit të 
një shoqate a institucioni nuk mund të jenë shkas për 
kufizime të posaçme legjislative as për caktimin e tati-
meve të veçanta për sa i përket themelimit, kapacitetit 
juridik dhe për çdo formë tjetër aktiviteti.
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Neni 21.
Të gjithë njerëzit kanë të drejtë të shprehin lirshëm men-
dimet e veta, me fjalë, me shkrim dhe me çdo mjet tjetër 
komunikimi. 
Shtypi nuk mund t’u nënshtrohet autorizimeve ose cen-
surave.
Sekuestrimi mund të kryhet vetëm me urdhër të lëshuar 
nga autoriteti gjyqësor në rast të shkeljeve ligjore, për të 
cilat ligji për shtypin jep autorizim të posaçëm, ose në 
rastin e shkeljes së normave që vetë ligji i përshkruan 
lidhur me zbulimin e identitetit të atyre që mbajnë 
përgjegjësi.
Në raste të tilla, kur ka urgjencë absolute dhe kur nuk 
është e mundur ndërhyrja e menjëhershme e autoritetit 
gjyqësor, shtypi periodik mund të sekuestrohet nga për-
faqësuesit e policisë gjyqësore, të cilët menjëherë, dhe 
gjithsesi brenda 24 orëve, të bëjnë denoncimin tek au-
toriteti gjyqësor. Nëse ky i fundit nuk e miraton urdhrin 
për sekuestrim brenda 24 orëve të ardhshme, sekuestri-
mi konsiderohet revokuar dhe pa asnjë efekt.
Ligji mund të vendosë, me norma të karakterit të 
përgjithshëm që të bëhen publike mjetet financiare të 
shtypit periodik.
Ndalohen publikimet nëpërmjet shtypit, shfaqjet dhe të 
gjitha manifestimet e tjera që janë në kundërshtim me 
moralin shoqëror. Ligji cakton masat e përshtatshme për 
parandalimin dhe ndëshkimin e shkeljeve ligjore.

Neni 22.
Askujt nuk mund t’i hiqet kapaciteti ligjor, shtetësia dhe 
emri për motive politike.

Neni 23.
Asnjë detyrim me karakter personal ose financiar nuk 
mund të imponohet, përveçse me ligj.

Neni 24.
Të gjithë kanë të drejtë të ndërmarrin veprime juridike 
për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e tyre të ligjshme. 
E drejta për mbrojtje është e pacenueshme në çdo fazë 
dhe shkallë të proceseve gjyqësore.
Personave që u mungojnë mjetet ekonomike u sigu-
rohen, me masa të posaçme, mjetet për veprime ligjore 
dhe për mbrojtje në të gjitha nivelet e juridiksionit. 
Ligji përcakton kushtet dhe mënyrat për riparimin e ga-
bimeve gjyqësore.

Neni 25.
Askujt nuk mund t’i hiqet gjykatësi i natyrshëm i para-
caktuar me ligj.
Askush nuk mund të dënohet, përveçse në bazë të një 
ligji që ka hyrë në fuqi para se të jetë kryer fakti.
Askush nuk mund t’u nënshtrohet masave kufizuese 
përveçse në rastet që janë parashikuar me ligj.

Neni 26.
Ekstradimi i shtetasit lejohet vetëm në rastet e pa-
rashikuara shprehimisht nga konventat ndërkombëtare. 
Në asnjë rast nuk lejohet ekstradimi për vepra penale 
politike. [4]

Neni 27.
Përgjegjësia penale është personale.
I pandehuri nuk konsiderohet fajtor deri në shpalljen e 
aktgjykimit përfundimtar. 
Dënimet nuk mund të përbëjnë trajtime në kundërsh-
tim me sjelljet njerëzore, por duhet të kenë synim riedu-
kimin e të dënuarit.
Nuk lejohet dënimi me vdekje, përveçse në rastet e pa-
rashikuara nga ligjet ushtarake të luftës. [5]

Neni 28.
Sipas ligjeve penale, civile dhe administrative, zyrtarët 
dhe nëpunësit e Shtetit dhe të enteve publike janë 
drejtpërsëdrejti përgjegjës, për veprimet e kryera në 
shkeljen e të drejtave. Në raste të tilla përgjegjësia civile 
përfshin Shtetin dhe entet publike.

KREU i II
RAPORTE ETIKO-SOCIALE

Neni 29.
Republika i njeh të drejtat e familjes si shoqëri natyrore 
që bazohet në martesë.
Martesa mbështetet në barazinë morale dhe juridike të 
bashkëshortëve, brenda kufijve të caktuar me ligj, për të 
garantuar unitetin e familjes.

Neni 30.
Është detyrë dhe e drejtë e prindërve t’i rritin, arsimojnë 
dhe edukojnë fëmijët e tyre, madje edhe kur lindin 
jashtë martesës. 
Në raste të paaftësisë së prindërve, ligji merr masa që të 
përmbushen detyrat e tyre. 
Fëmijëve të lindur jashtë martesës ligji u siguron çdo 
mbrojtje juridike e shoqërore, që përputhet me të 
drejtat e anëtarëve të familjes së ligjshme.
Ligji përcakton normat dhe kufizimet për kërkimin e 
atësisë.
 

Neni 31.
Republika lehtëson formimin e familjes dhe përm-
bushjen e detyrave përkatëse, me kujdes të veçantë për 
familjet e mëdha në numër, nëpërmjet masave ekono-
mike dhe ndihmave të tjera. 
Ajo mbron amësinë, fëmijërinë dhe rininë, duke favo-
rizuar institutet e nevojshme për këtë qëllim.
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Neni 32.
Republika kujdeset për shëndetin si një e drejtë theme-
lore e individit dhe interes i shoqërisë dhe u garanton 
kura falas atyre që nuk kanë mjete jetese.
Askush nuk mund të detyrohet për një trajtim të caktuar 
shëndetësor, përveç nëse parashihet me dispozita ligjo-
re. Në asnjë rrethanë ligji nuk mund t’i shkelë kufijtë që 
imponon respekti për njeriun.

Neni 33.
Arti dhe shkenca janë të lirë dhe i lirë është mësimi i tyre. 
Republika dikton normat e përgjithshme për arsimin 
dhe hap shkolla shtetërore për të gjitha degët dhe ni-
velet. 
Entet dhe privatët kanë të drejtë të hapin shkolla dhe 
institucione edukimi, pa shpenzime për shtetin. 
Ligji, në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve për 
shkollat jo shtetërore që kërkojnë paritet, duhet t’u si-
gurojë atyre liri të plotë dhe nxënësve të tyre një trajtim 
shkollor të barasvlershëm me atë të nxënësve të shkol-
lave shtetërore. 
Është i detyrueshëm një provim Shteti për pranimin në 
degët dhe nivelet e ndryshme të shkollave ose për për-
fundimin e tyre, si dhe për kualifikimin për ushtrimin e 
një profesioni.
Institucionet e arsimit të lartë, universitetet dhe akade-
mitë, kanë të drejtë të vendosin rregulloret e veta au-
tonome, brenda kufizimeve të përcaktuara nga ligjet e 
Shtetit.

Neni 34.
Shkolla është e hapur për të gjithë. 
Arsimi i ulët, i cili jepet të paktën për tetë vjet, është i 
detyrueshëm dhe falas.
Ata që janë të aftë dhe që e meritojnë, edhe pse nuk 
kanë mundësi financiare, kanë të drejtë të arrijnë nivelet 
më të larta të shkollimit. 
Republika e bën këtë të drejtë të efektshme nëpërmjet 
bursave të studimit, ndihmave familjare dhe ndihmave 
të tjera që duhet të caktohen me anë të konkurseve.

KREU i III
RAPORTET EKONOMIKE

Neni 35.
Republika e mbron punën në të gjitha format dhe zbati-
met e saj. Kujdeset për formimin dhe ngritjen profesio-
nale të punëtorëve.
Ndihmon dhe përkrah marrëveshjet dhe organizatat 
ndërkombëtare që synojnë të mbrojnë dhe të rregul-
lojnë të drejtat e punës.
Njeh lirinë e emigracionit, pasi të jenë përmbushur dety-
rimet e caktuara me ligj në interesin e përgjithshëm dhe 
mbron punën e italianëve jashtë vendit.

 Neni 36.
Punëtorët kanë të drejtë për një pagesë, në përpjesëtim 
me sasinë dhe cilësinë e punës së tyre dhe, sidoqoftë të 
mjaftueshme për tu siguruar vetes dhe familjes një ekzi-
stencë të lirë dhe dinjitoze. 
Kohëzgjatja maksimale e ditës së punës është e për-
caktuar me ligj.
Punëtori ka të drejtën e pushimit javor dhe për pushime 
vjetore të paguara, nga të cilat nuk mund të heqë dorë.

Neni 37.
Gruaja punëtore ka të njëjtat të drejta dhe, për të njëjtën 
punë, gëzon të drejtën për pagesë të barabartë, njësoj si 
burrat. Kushtet e punës duhet të lejojnë përmbushjen e 
rolit të saj kryesor familjar dhe t’u sigurojnë nënës dhe 
fëmijës një mbrojtje të veçantë e të përshtatshme.
Ligji cakton kufirin minimal të moshës për punën e pa-
guar. 
Republika mbron punën e të miturve me norma të 
posaçme dhe u garanton atyre, për punë të njëjtë, të 
drejtën për pagesë të barabartë.

Neni 38.
Çdo shtetas i paaftë për punë dhe pa mjete të ne-
vojshme për jetesë, ka të drejtë për mbajtje dhe për asi-
stencë sociale. 
Punonjësit kanë të drejtë që të parashikohen dhe të si-
gurohen mjete të përshtatshme për nevojat e tyre jetike 
në rast fatkeqësie, sëmundjeje, invaliditeti dhe pleqërie 
e papunësie të pavullnetshme.
Personat e paaftë dhe ata që kanë kufizime fizike kanë të 
drejtën e shkollimit dhe të përgatitjes profesionale. 
Për detyrat e parashtruara në këtë nen përkujdesen or-
gane dhe institute të themeluara ose të integruara nga 
Shteti. 
Asistenca private është e lirë.

Neni 39.
Organizimi i sindikatave është i lirë. 
Sindikatave nuk mund t’u vihet asnjë detyrim, përveç 
regjistrimit te tyre pranë zyrave lokale a qendrore, në 
përputhje me normat ligjore.
Kusht për regjistrimin është që statutet e sindikatave të 
sanksionojnë një organizim të brendshëm mbi baza de-
mokratike.
Sindikatat e regjistruara kanë personalitet juridik. Të 
përfaqësuara bashkërisht në përpjesëtim me anëtarët e 
tyre, ato mund të nënshkruajnë kontrata kolektive pune 
me efekt të detyrueshëm për të gjithë pjesëtarët e kate-
gorive të cilave u referohet kontrata.

Neni 40.
E drejta për grevë ushtrohet në kuadrin e ligjeve që e 
rregullojnë atë. [6]
Neni 41.
Iniciativa ekonomike private është e lirë. 
Ajo nuk mund të zhvillohet në kundërshtim me interesin 
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shoqëror ose në mënyrë që të dëmtojë sigurinë, lirinë 
dhe dinjitetin njerëzor.
Ligji përcakton programet dhe kontrollet e duhura në 
mënyrë që veprimtaria ekonomike publike e private të 
mund të drejtohet e të bashkërenditet për qëllime so-
ciale.

Neni 42.
Prona është publike ose private. Pasuritë ekonomike i 
përkasin shtetit, enteve ose privatëve.
Prona private njihet dhe garantohet me ligj, i cili për-
cakton mënyrat e blerjes, të gëzimit dhe kufizimet, me 
qëllim që të sigurohet funksioni i saj social dhe të bëhet 
e arritshme për të gjithë. 
Prona private mund të shpronësohet, sipas rasteve që 
parashikohen me ligj e me kusht që të kompensohet, 
për arsye të interesit të përgjithshëm.
Ligji përcakton normat dhe kufizimet e trashëgimisë 
ligjore dhe të asaj me testament dhe të drejtat e Shtetit 
mbi trashëgimitë.

Neni 43.
Për interesa te përgjithshme ligji mund të rezervojë që në 
fillim ose të transferojë, me anë të shpronësimit dhe kun-
drejt një shpërblimi, në dobi të Shtetit, të enteve publi-
ke ose të bashkësive të punonjësve ose të përdoruesve, 
ndërmarrje të caktuara ose kategori ndërmarrjesh që 
kanë të bëjnë me shërbime publike thelbësore ose me 
burime energjie a me situata monopoli që kanë karakter 
mbizotërues me interes të përgjithshëm.

Neni 44.
Me qëllim që të bëhet një shfrytëzim racional i truallit 
dhe të vendosen marrëdhënie të drejta sociale, ligji im-
ponon detyrime mbi pronësinë private të tokës; cakton 
kufizime në shtrirjen e pronave sipas rajoneve dhe zo-
nave bujqësore; inkurajon dhe imponon bonifikimin e 
tokave, transformimin e latifondeve dhe riorganizimin 
e njësive prodhuese; ndihmon pronën e vogël dhe të 
mesmen.
Ligji përcakton masa në dobi të zonave malore.

Neni 45.
Republika njeh funksionin social të kooperimit me ka-
rakter ndihme reciproke dhe pa synime spekulimi privat. 
Ligji nxit dhe favorizon rritjen me anë të mjeteve më të 
përshtatshme dhe siguron, nëpërmjet kontrolleve për-
katëse, karakterin dhe synimet e tij.
Ligji parashikon masa për mbrojtjen dhe zhvillimin e ar-
tizanatit.

Neni 46.
Me qëllim të përmirësimit të gjendjes ekonomike dhe 
sociale të punës dhe në harmoni me kërkesat e prodhi-
mit, Republika njeh të drejtën e punonjësve për të 
bashkëpunuar në administrimin e ndërmarrjeve, me 
mënyrat dhe brenda kufijve të caktuar me ligj.

Neni 47.
Republika inkurajon dhe mbron kursimet në të gjitha 
format e tyre; disiplinon, bashkërendit dhe kontrollon 
ushtrimin e kreditit. 
Ajo favorizon përdorimin e kursimeve popullore për 
pronësinë mbi banesën, për pronësinë e drejtpërdrejtë 
kultivuese dhe për investimin e drejtpërdrejtë e të tër-
thortë aksionar në komplekset e mëdha prodhuese të 
Vendit.

 

KREU i IV
RAPORTET POLITIKE

Neni 48.
Janë zgjedhës të gjithë shtetasit, burra e gra, që kanë 
mbushur moshën madhore. Vota është personale dhe e 
barabartë, e lirë dhe e fshehtë. Ushtrimi i saj është një 
detyrë qytetare.
Ligji cakton kushtet dhe modalitetet për ushtrimin e 
të drejtës së votës qytetarëve që banojnë jashtë shte-
tit dhe siguron efektivitetin e saj. Për këtë qëllim, është 
caktuar një qark elektoral Jashtë shtetit për zgjedhjen e 
Dhomave, të cilit i janë caktuar postet sipas një numri që 
vendoset nga normat kushtetuese dhe në bazë të krite-
reve të përcaktuara me ligj. [7]
E drejta e votës nuk mund të kufizohet, përveçse për 
paaftësi civile ose për efekt të sentencës penale të pare-
vokueshme apo në rastet e padenjësisë morale që për-
caktohet me ligj.

Neni 49.
Të gjithë shtetasit kanë të drejtë të organizohen lirisht 
në parti për të kontribuar me metoda demokratike në 
përcaktimin e politikës kombëtare.

Neni 50.
Të gjithë shtetasit mund t’u drejtojnë peticione Dhoma-
ve për të kërkuar masa legjislative ose për të parashtruar 
nevoja të përbashkëta.

Neni 51.
Të gjithë shtetasit e të dy gjinive mund të ngarkohen me 
funksione publike ose me detyra elektorale në kushte 
të barabarta, sipas rekuizitave që përcaktohen me ligj. 
Për këtë qëllim, Republika nxit nëpërmjet masave të po-
saçme krijimin e mundësive të barabarta ndërmjet gra-
ve dhe burrave. [8]
Për pranimin në vende pune publike dhe në funksione 
elektorale, ligji mund t’i barazojë me shtetasit italianët 
që nuk i përkasin Republikës.
Kushdo që zgjidhet në një funksion publik elektoral ka 
të drejtë të ketë kohën e nevojshme për ta ushtruar atë 
funksion dhe ta ruajë vendin e punës.



Kushtetuta e Republikës Italiane

126

Neni 52.
Mbrojtja e Atdheut është detyrë e shenjtë e shtetasit.
Shërbimi ushtarak është i detyrueshëm në kufijtë dhe 
mënyrat e përcaktuara me ligj. Kryerja e shërbimit 
ushtarak nuk paragjykon vendin e punës të shtetasit, as 
ushtrimin e të drejtave politike. 
Sistemi organizativ i Forcave të armatosura i përmbahet 
frymës demokratike të Republikës.

Neni 53.
Të gjithë e kanë për detyrë të kontribuojnë në shpenzi-
met publike në përputhje me kapacitetin e tyre kontri-
buues. 
Sistemi fiskal i përmbahet kritereve progresive.

Neni 54.
Të gjithë shtetasit kanë për detyrë të jenë besnikë ndaj 
Republikës dhe të respektojnë Kushtetutën dhe ligjet.
 Shtetasit të cilëve u janë besuar funksione publike, kanë 
për detyrë t’i kryejnë ato me disiplinë dhe me nder, duke 
bërë betimin në rastet e përcaktuara me ligj.

PJESA e II

ORGANIZIMI I REPUBLIKËS
KREU i I

PARLAMENTI
Seksioni i I

Dhomat.

Neni 55.
Parlamenti përbëhet nga Dhoma e deputetëve dhe nga 
Senati i Republikës.
Parlamenti mblidhet në seancë të përbashkët të 
anëtarëve të të dy dhomave vetëm në rastet e pa-
rashikuara nga Kushtetuta.

Neni 56. [9]
Dhoma e deputetëve zgjidhet me votim të përgjithshëm 
dhe të drejtpërdrejtë.
Numri i deputeteve është gjashtëqindetridhjetë, 
dymbëdhjetë prej të cilëve zgjidhen në qarkun elektoral 
Jashtë shtetit. 
Mund të zgjidhen deputetë të gjithë zgjedhësit të cilët 
ditën e zgjedhjeve kanë mbushur moshën njëzetepesë 
vjeç.
Ndarja e posteve ndërmjet qarqeve elektorale, me 
përjashtim të numrit të posteve të caktuara për qarkun 
elektoral Jashtë shtetit, kryhet duke pjesëtuar numrin 
e banorëve të Republikës, siç rezulton nga regjistrimi 
i fundit i përgjithshëm i popullsisë, me gjashtëqinde-
tetëmbëdhjetë dhe duke i shpërndarë postet në përp-
jesëtim me popullsinë e çdo qarku elektoral, mbi bazën 
e herësve të plotë dhe të mbetjeve më të larta.

Neni 57. [10]
Senati i Republikës zgjidhet mbi baza rajonale, me 
përjashtim të posteve të caktuara për qarkun elektoral 
Jashtë shtetit. 
Numri i senatorëve që duhet të zgjidhen është treqin-

depesëmbëdhjetë, gjashtë prej të cilëve zgjidhen në 
qarkun elektoral Jashtë shtetit. 
Asnjë Rajon nuk mund të ketë më pak se shtatë sena-
torë; Molise ka dy; Valle d’Aosta një. 
Ndarja e posteve ndërmjet Rajoneve, me përjashtim 
të numrit të posteve të caktuara për qarkun elektoral 
Jashtë shtetit, në përputhje me dispozitat e paragrafit 
paraardhës, kryhet në përpjesëtim me popullsinë e Rajo-
neve, siç rezulton nga regjistrimi i fundit i përgjithshëm i 
popullsisë, mbi bazën e herësve të plotë dhe të mbetje-
ve më të larta.

Neni 58.
Senatorët zgjidhen me votime të përgjithshme dhe të 
drejtpërdrejta nga zgjedhësit që kanë kaluar moshën 
njëzetepesë vjeç. 
Mund të zgjidhen senatorë zgjedhësit që kanë mbushur 
moshën 40 vjeç .

Neni 59.
Është senator me të drejtë të përjetshme, përveçse kur 
heq dorë, kush ka qenë President i Republikës.
Presidenti i Republikës mund të emërojë senatorë të 
përjetshëm pesë shtetas që e kanë nderuar Atdheun për 
merita të larta në fushën shoqërore, shkencore, artistike 
dhe letrare.

Neni 60.
Dhoma e deputetëve dhe Senati i Republikës zgjidhen 
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për pesë vjet. [11]
Mandati i secilës Dhomë nuk mund të zgjatet përveçse 
me ligj dhe vetëm në rast lufte.

Neni 61.
Zgjedhjet e Dhomave të reja bëhen brenda shtatëdhjetë 
ditësh nga mbarimi i mandatit të Dhomave të 
mëparshme. Mbledhja e parë mbahet jo më vonë se 
njëzet ditë pas zgjedhjeve. 
Derisa të mblidhen Dhomat e reja vazhdojnë të mbeten 
në fuqi ato të mëparshmet.

Neni 62.
Dhomat kanë të drejtë sipas ligjit të mblidhen ditën e 
parë jo festive të shkurtit dhe të tetorit. 
Secila dhomë mund të mblidhet në mënyrë të jashtëza-
konshme me iniciativën e Presidentit të saj, të Presiden-
tit të Republikës ose të një të tretës së anëtarëve të saj. 
Kur njëra Dhomë mblidhet në sesion të jashtëza-
konshëm, me të drejtë mblidhet edhe tjetra.

Neni 63.
Secila Dhomë zgjedh ndërmjet anëtarëve të saj Presi-
dentin dhe Zyrën e presidencës . 
Kur Parlamenti mblidhet në seancë të përbashkët, Presi-
denti dhe Zyra e presidentit janë ato të Dhomës së de-
putetëve.

Neni 64.
Secila dhomë adopton rregulloren e vet me shumicë ab-
solute të anëtarëve të vet.
Seancat janë publike; megjithatë secila nga të dy Dho-
mat dhe Parlamenti në Dhomat e bashkuara mund të 
vendosin të mblidhen në seancë të mbyllur. 
Vendimet e secilës Dhomë dhe të Parlamentit nuk janë 
të vlefshme nëse nuk janë të pranishëm shumica e 
anëtarëve të saj dhe nëse nuk adoptohen nga shumica 
e të pranishmëve, përveçse kur Kushtetuta parashikon 
një shumicë të veçantë. 
Anëtarët e Qeverisë, edhe kur nuk janë anëtarë të 
Dhomave, kanë të drejtë dhe nëse u kërkohet, janë 
të detyruar të marrin pjesë në seanca. Ata duhet të 
dëgjohen sa herë që e kërkojnë fjalën.

Neni 65.
Ligji përcakton rastet e pazgjedhshmërisë dhe të pa-
pajtueshmërisë me funksionin e deputetit ose të sena-
torit.
Askush nuk mund të jetë njëkohësisht anëtar i të dy 
Dhomave.
 

Neni 66.
Secila Dhomë gjykon cilësitë për pranimin e anëtarëve 
të vet dhe shkaqet që sjellin pazgjedhshmërinë dhe pa-
pajtueshmërinë. 

Neni 67.
Çdo anëtar i Parlamentit përfaqëson Kombin dhe i kryen 
detyrat e veta pa mandat detyrues.

Neni 68. [12]
Anëtarëve të Parlamentit nuk mund t’u kërkohet llogari 
për opinionet e shprehura dhe për votat e dhëna gjatë 
ushtrimit të funksioneve të tyre. 
Pa autorizimin e Dhomës ku bën pjesë, asnjë pjesëtar i 
Parlamentit nuk mund t’i nënshtrohet bastisjes perso-
nale ose të shtëpisë, as nuk mund të arrestohet a të pri-
vohet nga liria personale, as mund të burgoset, përveçse 
në zbatim të një vendimi të parevokueshëm dënimi, ose 
kur kapet duke kryer një vepër penale për të cilën pa-
rashikohet detyrimisht arrestimi në flagrancë. 
Një autorizim i ngjashëm kërkohet për të kontrolluar 
anëtarët e Parlamentit me anë të përgjimeve, në çdolloj 
forme, të bisedave ose komunikimeve dhe të sekuestri-
mit të korrespondencës.

Neni 69.
Anëtarët e Parlamentit marrin një shpërblim të caktuar me ligj.

Seksioni i II
Formimi i ligjeve.

Neni 70.
Funksioni legjislativ ushtrohet kolektivisht nga të dy 
dhomat.

Neni 71.
Iniciativa për vënien e ligjeve i përket Qeverisë, çdo 
anëtari të Dhomave si dhe organeve dhe enteve të cila-
ve ajo u është dhënë nga ligji kushtetues. 
Populli e ushtron iniciativën ligjvënëse, me anë të pro-
pozimit, prej së paku pesëdhjetëmijë zgjedhësve, të një 
projekti të formuluar në nene.

Neni 72.
Çdo projektligj, i paraqitur në njërën Dhomë, sipas nor-
mave të saj, shqyrtohet nga një komision dhe pastaj nga 
vetë Dhoma, që e aprovon atë nen për nen me një votim 
përfundimtar. 
Rregullorja cakton procedura të përshpejtuara për 
projektligjet që cilësohen urgjente. 
Ajo gjithashtu mund të përcaktojë në cilat raste dhe 
forma shqyrtimi dhe aprovimi i projektligjeve mund t’u 
ngarkohet komisioneve, duke përfshirë edhe komisionet 
e përhershme, të përbëra në mënyrë që të pasqyrojnë 
përpjesëtimin e grupeve parlamentare. Edhe në raste 
të tilla, deri në çastin e aprovimit të tij përfundimtar, 
projektligji mund t’i kthehet Dhomës, nëse Qeveria ose 
një e dhjeta e anëtarëve të Dhomës ose një e pesta e ko-
misionit kërkojnë të diskutohet dhe të votohet nga vetë 
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 t’i paraqitet asaj për aprovimin përfundimtar vetëm me 
deklaratat e votës. Rregullorja përcakton format e publi-
citetit të punimeve të komisioneve.
Procedura normale e shqyrtimit dhe e aprovimit të 
drejtpërdrejtë nga ana e Dhomës adoptohet gjithmonë 
për projektligjet në fushën kushtetuese dhe elektora-
le dhe ato të delegimit legjislativ, për autorizimin për 
të ratifikuar traktatet ndërkombëtare dhe aprovimin e 
buxheteve dhe të bilanceve përfundimtare.

Neni 73.
Ligjet shpallen nga Presidenti i Republikës brenda një 
muaji nga data e aprovimit. 
Nëse Dhomat, secila me shumicën absolute të anëtarëve 
të vet, konsiderojnë se një ligj është urgjent, atëherë ligji 
shpallet brenda afatit të caktuar në të.
Ligjet publikohen menjëherë pas shpalljes dhe hyjnë në 
fuqi pesëmbëdhjetë ditë pas publikimit, përveç rastit 
kur vetë ligjet caktojnë ndonjë afat tjetër.

Neni 74.
Presidenti i Republikës, para se ta shpallë një ligj, mund 
të kërkojë nga Dhomat, me anën e një mesazhi të moti-
vuar, që ta rishqyrtojnë ligjin. 
Nëse Dhomat e aprovojnë sërish ligjin, atëherë ky ligj 
duhet të shpallet.

Neni 75.
Mbahet një referendum popullor për të vendosur 
shfuqizimin, e plotë ose të pjesshëm të një ligji ose të një 
akti që ka vlerë ligjore, kur këtë e kërkojnë pesëqindmijë 
zgjedhës ose pesë Këshilla rajonalë. 
Nuk lejohet referendumi kur është fjala për ligjet fiskale 
dhe të bilancit, për ligjet e amnistisë dhe të faljes ose për 
autorizimet e ratifikimit të traktateve ndërkombëtare.
Kanë të drejtë pjesëmarrjeje në referendum të gjithë 
shtetasit që thirren për të zgjedhur Dhomën e depu-
tetëve.
Propozimi që i nënshtrohet një referendumi aprovohet 
nëse shumica e atyre që kanë të drejtë vote ka marrë 
pjesë në votime dhe nëse shumica e votave kanë qenë 
të vlefshme. 
Ligji përcakton modalitetet e zhvillimit të referendumit. 
[13]

Neni 76.
Ushtrimi i funksionit legjislativ nuk mund t’i delegohet 
Qeverisë, përderisa të mos jenë caktuar principet dhe 
kriteret drejtuese dhe vetëm për një kohë të kufizuar 
dhe për objektiva të përcaktuara.

Neni 77.
Qeveria nuk mundet, pa delegimin e Dhomave, të 
nxjerrë dekrete që kanë vlerën e ligjit të zakonshëm.
Kur, në raste të jashtëzakonshme domosdoshmërie dhe 
urgjence, Qeveria, nën përgjegjësinë e vet, merr masa 

të përkohshme që kanë fuqinë e ligjit, duhet po atë ditë 
t’ua paraqesë Dhomave, për t’i konvertuar në ligj, të cilat 
edhe po të jenë të shpërndara, thirren për këtë qëllim 
dhe mblidhen brenda pesë ditëve.
Dekretet e humbasin fuqinë që në fillim, në rast se nuk 
konvertohen në ligj brenda 60 ditëve që nga publikimi 
i tyre. Megjithatë Dhomat mund të rregullojnë me ligj 
marrëdhëniet juridike të lindura mbi bazën e dekreteve 
të pakonvertuara.
 

Neni 78.
Dhomat vendosin gjendjen e luftës dhe i japin kompe-
tencat e nevojshme Qeverisë.

Neni 79. [14]
Amnistia dhe falja jepen me një ligj të vendosur nga dy 
të tretat e shumicës së anëtarëve të secilës Dhomë, për 
çdo nen të ligjit dhe në votimin përfundimtar. 
Ligji që jep amnistinë ose faljen cakton afatin për zbati-
min e tyre. 
Në çdo rast, amnistia dhe falja nuk mund të zbatohen 
për veprat penale të kryera pas paraqitjes së projektligjit.

Neni 80.
Dhomat autorizojnë me ligj ratifikimin e trakteve ndër-
kombëtare që janë me karakter politik, ose parashikojnë 
arbitrazhe apo rregullore gjyqësore, ose sjellin ndryshime 
territoriale a barra financiare ose modifikime të ligjeve.

Neni 81.
Dhomat aprovojnë çdo vit bilancet dhe raportin e bilan-
cit përfundimtar të paraqitur nga Qeveria. 
Ushtrimi provizor i bilancit nuk mund të lejohet, për-
veçse kur vendoset me ligj dhe për periudha që në kom-
pleks nuk i kalojnë katër muajt.
Me ligjin e aprovimit të bilancit nuk mund të caktohen 
taksa dhe shpenzime të reja.
Çdo ligj tjetër që cakton shpenzime të reja ose më të 
mëdha, duhet të specifikojë mjetet për t’i përballuar 
këto shpenzime.
Neni 82.
Secila dhomë mund të zhvillojë hetime për çështjet me 
interes publik.
Për këtë qëllim ajo emëron, ndërmjet anëtarëve të saj, 
një komision të formuar mënyrë që të pasqyrohet përp-
jesëtimi i grupeve të ndryshme. Komisioni hetimor i 
kryen hetimet dhe shqyrtimet me të njëjtat pushtete 
dhe të njëjtat kufizime të autoritetit gjyqësor.
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KREU i II
PRESIDENTI I REPUBLIKËS

Neni 83.
Presidenti i Republikës zgjidhet nga Parlamenti në një 
seancë të përbashkët të anëtarëve të tij. 
Në zgjedhje marrin pjesë tre delegatë nga çdo Rajon, të 
zgjedhur nga Këshilli rajonal në mënyrë që të sigurohet 
përfaqësimi i minoriteteve. Valle d’Aosta ka vetëm një 
delegat.
Zgjedhja e Presidentit të Republikës bëhet me votim të 
fshehtë nga dy të tretat e shumicës së asamblesë. Pas 
votimit të tretë është e mjaftueshme shumica absolute.

Neni 84.
Mund të zgjidhet President i Republikës çdo qytetar që 
ka mbushur moshën pesëdhjetë vjeç dhe që gëzon të 
drejtat civile dhe politike. 
Funksioni i Presidentit të Republikës është i pa-
pajtueshëm me çdo detyrë tjetër. 
Paga dhe dotacioni i Presidentit janë të caktuara me ligj.

Neni 85.
Presidenti i Republikës zgjidhet për shtatë vjet. 
Tridhjetë ditë para mbarimit të mandatit, Presidenti i 
Dhomës së deputetëve mbledh në një seancë të për-
bashkët Parlamentin dhe delegatët rajonalë, për të 
zgjedhur Presidentin e ri të Republikës.
Nëse Dhomat janë të shpërndara ose nëse mungojnë 
më pak se tre muaj nga shpërndarja e tyre, zgjedhja 
bëhet brenda pesëmbëdhjetë ditësh pas mbledhjes së 
dhomave të reja. Ndërkohë shtyhet afati i mandatit të 
Presidentit aktual në fuqi.

Neni 86.
Funksionet e Presidentit të Republikës, në të gjitha ra-
stet kur ai nuk mund t’i kryejë, do të ushtrohen nga Pre-
sidenti i Senatit.
Në rastin e një paaftësie të përhershme ose të vdekjes 
ose të dorëheqjes së Presidentit të Republikës, Presiden-
ti i Dhomës së deputetëve cakton zgjedhjen e Presiden-
tit të ri të Republikës brenda pesëmbëdhjetë ditësh, për-
veç në rastin e një mandati më të gjatë të parashikuar, 
nëse Dhomat janë shpërndarë ose kur mungojnë më 
pak se tre muaj për t’u bërë shpërndarja e tyre.

Neni 87.
Presidenti Republikës është Kryetari i shtetit dhe për-
faqëson unitetin kombëtar. 
Mund t’u dërgojë mesazhe Dhomave.
Ai shpall zgjedhjen e Dhomave të reja dhe cakton 
mbledhjen e parë të tyre. 
Ai autorizon paraqitjen e projektligjeve tek Dhomat me 
iniciativën e Qeverisë. 
Shpallë ligjet dhe nxjerr dekretet që kanë vlerën e ligjit 
si dhe rregulloret. 

Mbledh referendumin popullor në rastet e parashikuara 
me kushtetutë.
Emëron, sipas rasteve të përcaktuara me ligj, funksio-
narët e Shtetit. 
Ai akrediton dhe pret përfaqësuesit diplomatik, ratifikon 
traktatet ndërkombëtare, duke marrë paraprakisht, kur 
kërkohet, autorizimin e Dhomave.
Ai është komandant i Forcave të armatosura, kryeson 
Këshillin suprem të mbrojtjes që është formuar sipas 
ligjit, deklaron gjendjen e luftës që është vendosur nga 
Dhomat.
Kryeson Këshillin e lartë të magjistraturës. Mund të japë 
falje dhe të ndryshojë dënimet. Jep titujt e nderit të Re-
publikës.

Neni 88.
Presidenti i Republikës, pasi t’i ketë dëgjuar Presidentët 
e dhomave, mund t’i shpërndajë Dhomat ose vetëm 
njërën prej tyre. 
Ai nuk mund ta ushtrojë këtë të drejtë në gjashtë muajt 
e fundit të mandatit të tij, përveç rastit kur kjo periudhë 
përkon plotësisht ose pjesërisht me gjashtë muajt e fun-
dit të legjislaturës. [15]

Neni 89.
Asnjë akt i Presidentit të Republikës nuk është i vlefshëm 
nëse nuk nënshkruhet nga ministrat që e kanë pro-
pozuar, të cilët e marrin përsipër përgjegjësinë. 
Aktet që kanë vlerë legjislative dhe aktet e tjera të 
caktuara me ligj duhet të kundërfirmosen edhe nga Pre-
sidenti i Këshillit të ministrave.

Neni 90.
Presidenti i Republikës nuk përgjigjet për veprimet e 
kryera gjatë ushtrimit të funksionit të tij, përveçse në 
rast tradhtie të lartë ose në rast atentati kundër Kushte-
tutës.
Në raste të tilla ai vihet në gjendje akuze nga Parlamen-
ti në seancë të përbashkët, me shumicën absolute të 
anëtarëve të tij.

Neni 91
Presidenti i Republikës, para se të marrë detyrën e tij, 
bën betimin për besnikëri ndaj Republikës dhe për re-
spektimin e Kushtetutës para Parlamentit, në seancë të 
përbashkët.
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KREU i III
QEVERIA

Seksioni i I
Këshilli i ministrave.

Neni 92.
Qeveria e Republikës përbëhet nga Presidenti i Këshillit 
dhe nga ministrat, të cilët formojnë së bashku Këshillin 
e Ministrave. 
Presidenti i Republikës emëron Presidentin e Këshillit 
të ministrave dhe, me propozimin e këtij të fundit, mi-
nistrat.

Neni 93.
Presidenti i Këshillit të ministrave dhe ministrat, para se 
të pranojnë funsionet e tyre, betohen para Presidentit të 
Republikës..

Neni 94.
Qeveria duhet të ketë besimin e të dy Dhomave. 
Secila dhomë jep ose tërheq besimin me anë të një mo-
cioni të motivuar dhe të votuar me apel emëror.
Brenda dhjetë ditësh, që nga formimi i saj, Qeveria pa-
raqitet para dhomave për të marrë besimin.
Votimi kundër një propozimi të Qeverisë nga njëra 
dhomë ose nga të dyja, nuk sjell si pasojë detyrimin për 
dhënien e dorëheqjes.
Mocioni i mosbesimit duhet të nënshkruhet se paku nga 
një e dhjeta e anëtarëve të Dhomës dhe nuk mund të 
vihet në diskutim më herët se tri ditë nga paraqitja e tij.

Neni 95.
Presidenti i Këshillit të ministrave udhëheq politikën e 
përgjithshme të Qeverisë dhe përgjigjet për të. Ai mban 
drejtimin politik dhe administrativ, duke nxitur dhe 
bashkërenditur veprimtarinë e ministrave.
Ministrat përgjigjen kolegjialisht për aktet e Këshillit të 
ministrave; dhe individualisht për aktet e dikastereve të 
tyre.
Ligji parashikon organizimin e Presidencës së Këshillit 
si dhe cakton numrin, kompetencat dhe organizimin e 
ministrive.

Neni 96. [16]
Presidenti i Këshillit të ministrave dhe ministrat, edhe 
pasi e kanë lënë detyrën, i nënshtrohen gjykatës së za-
konshme për vepra penale të kryera gjatë ushtrimit të 
funksioneve të tyre sipas autorizimit që jepet nga Senati 
i Republikës ose nga Dhoma e deputetëve, në përputhje 
me normat e vendosura nga ligji kushtetues. 

Seksioni i II
Administrata publike.

Neni 97.
Zyrat publike organizohen sipas dispozitave ligjore, në 
mënyrë që të sigurohet mbarëvajtja dhe paanësia e ad-
ministratës. 
Në rregulloret e zyrave përcaktohen sferat e kompe-
tencës, detyrat dhe përgjegjësitë e veçanta të funksio-
narëve.
Nëpunësit në administratat publike caktohen me 
konkurs, me përjashtim të rasteve të parashikuara me 
ligj.

Neni 98.
Nëpunësit publikë janë ekskluzivisht në shërbim të 
Kombit.
Nëse ata janë anëtarë të Parlamentit, ata nuk mund të 
ngrihen në detyrë, përveçse në bazë të vjetërsisë në 
punë. 
Me ligj mund të kufizohet e drejta për t’u regjistruar në 
parti politike për magjistratët, ushtarakët profesionistë 
në shërbim aktiv, funksionarët dhe agjentët e policisë, 
përfaqësuesit diplomatikë dhe konsullorë jashtë vendit.

Seksioni i III
Organet ndihmëse.

Neni 99.
Këshilli kombëtar i ekonomisë dhe i punës, sipas 
mënyrave të caktuara me ligj, përbëhet nga ekspertë 
dhe përfaqësues të kategorive prodhuese, në një përp-
jesëtim që merr parasysh rëndësinë e tyre numerike dhe 
cilësore.
Ai është organ këshillimor i Dhomave dhe i Qeverisë për 
ato çështje dhe funksione që i janë caktuar me ligj. 
Ai ka iniciativë legjislative dhe mund të kontribuojë në 
përpunimin e legjislacionit ekonomik e shoqëror, sipas 
parimeve dhe brenda kufizimeve të caktuara me ligj.

Neni 100.
Këshilli i Shtetit është organ konsultativ juridiko-admini-
strativ dhe për mbikëqyrjen e drejtësisë në administrim.
Gjykata e llogarive ushtron kontrollin paraprak të 
ligjshmërisë mbi aktet e Qeverisë, si dhe mbikëqyrjen e 
mëtejme të administrimit të bilancit të Shtetit. Ajo merr 
pjesë, në rastet dhe në format e caktuara nga ligji, në 
kontrollin e administrimit financiar të enteve të cilave 
Shteti i jep kontribute në formë të zakonshme. Ajo ra-
porton drejtpërsëdrejti para Dhomave lidhur me rezul-
tatin e kontrollit të kryer. 
Ligji siguron pavarësinë e të dy Instituteve dhe të 
anëtarëve të tyre ndaj Qeverisë.
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KREU i IV
MAGJISTRATURA

Seksioni i I
Organizimi i jurisdiksionit.

Neni 101.
Drejtësia administrohet në emër të popullit. Gjyqtarët i 
nënshtrohen vetëm ligjit.

Neni 102.
Funksioni gjyqësor ushtrohet nga magjistratë të za-
konshëm të caktuar e që rregullohen nëpërmjet rregul-
loreve të normave mbi sistemin gjyqësor.
Ata nuk mund të emërohen gjykatës të jashtëzakonshëm 
ose gjykatës special. Mund të formohen vetëm pranë 
organeve të zakonshme gjyqësore, seksione të specia-
lizuara në fusha të caktuara, edhe me pjesëmarrjen e 
shtetasve të aftë që nuk bëjnë pjesë në magjistraturë. 
Ligji rregullon rastet dhe format e pjesëmarrjes së 
drejtpërdrejtë të popullit në administrimin e drejtësisë.

Neni 103.
Këshilli i Shtetit dhe organet e tjera të drejtësisë admi-
nistrative kanë juridiksion për mbrojtjen e të drejtave 
legjitime për sa i përket administratës publike dhe, në 
disa çështje të veçanta të caktuara me ligj, edhe për të 
drejtat subjektive.
Gjykata e llogarive ka juridiksion në çështjet e kontabi-
litetit publik dhe në çështjet e tjera të përcaktuara nga 
ligji.
Gjykatat ushtarake në kohë lufte kanë juridiksionin e 
caktuar nga ligji. Në kohë paqeje ato kanë juridiksion 
vetëm për veprat penale ushtarake të kryera nga 
pjesëtarët e Forcave të armatosura.

Neni 104.
Magjistratura përbën një sistem autonom dhe të pava-
rur nga çdo autoritet tjetër. 
Këshilli i lartë i magjistraturës kryesohet nga Presidenti 
i Republikës. 
Bëjnë pjesë më të drejtë presidenti i parë dhe prokurori 
i përgjithshëm i Gjykatës së kasacionit.
Komponentët e tjerë zgjidhen për dy të tretat nga të 
gjithë magjistratët zakonshëm ndërmjet kategorive të 
ndryshme, kurse një të tretën e zgjedh Parlamenti në 
mbledhje të përbashkët, ndërmjet profesorëve të za-
konshëm të universiteteve në lëndë juridike dhe të avo-
katëve me përvojë pune mbi pesëmbëdhjetë vjet. 
Këshilli zgjedh një zëvendëspresident ndërmjet 
anëtarëve të caktuar nga Parlamenti. 
 Anëtarët e zgjedhur të Këshillit qëndrojnë në detyrë 
katër vjet dhe nuk mund të rizgjidhen menjëherë. 
Deri sa ushtrojnë këtë funksion, ata nuk mund të regji-
strohen në regjistra profesionalë dhe as të bëjnë pjesë 
në Parlament ose në një Këshill rajonal.

Neni 105.
I takojnë Këshillit të lartë të magjistraturës, në përputhje 
me normat e sistemit gjyqësor, punësimet, emërimet 
dhe transferimet, ngritjet në detyrë dhe masat disiplino-
re ndaj magjistratëve.

Neni 106.
Emërimet e magjistratëve bëhen me konkurs. 
Ligji për rregulloret e sistemit të drejtësisë lejon emëri-
min, madje edhe me votë, e magjistratëve të nderit për 
të gjitha funksionet që i takojnë gjykatësve të vetëm.
Me propozimin e Këshillit të lartë të magjistraturës, 
mund të emërohen si këshilltarë të kasacionit, për me-
ritat e tyre të jashtëzakonshme, profesorët e rregullt të 
universiteteve në lëndë drejtësie dhe avokatët me për-
vojë pesëmbëdhjetëvjeçare dhe të regjistruar në regji-
strat posaçëm profesional për juridiksionet e larta.

Neni 107.
Magjistratët nuk mund të largohen nga funksioni i tyre. 
Ata nuk mund të pushohen ose të pezullohen nga shër-
bimi e as të caktohen në gjykata ose në funksione të 
tjera [17] përveçse në vijim të një vendimi të Këshillit të 
lartë të magjistraturës, të adoptuar qoftë për motivet 
dhe garancitë e mbrojtjes të caktuara në bazë të sistemit 
gjyqësor qoftë me pëlqimin e vetë magjistratëve. 
Ministri i Drejtësisë ka kompetencë të marrë masa disi-
plinore. Magjistratët dallohen midis tyre vetëm në bazë 
të funksioneve të tyre të ndryshme.
Prokurori gëzon garanci të caktuara në lidhje me të, 
në bazë të normave lidhur me organizimin e sistemit 
gjyqësor.

Neni 108.
Normat lidhur me organizimin e sistemit gjyqësor dhe 
mbi çdo magjistraturë caktohen me ligj. 
Ligji siguron pavarësinë e gjykatësve të juridiksioneve të 
posaçme, të prokurorëve pranë tyre, dhe të personave 
të huaj që marrin pjesë në administrimin e drejtësisë.

Neni 109.
Autoriteti gjyqësor urdhëron drejtpërsëdrejti policinë 
gjyqësore.

Neni 110.
Duke marrë parasysh kompetencat e Këshillit të lartë të 
magjistraturës, i përkasin Ministrit të drejtësisë organi-
zimi dhe funksionimi i shërbimeve që kanë të bëjnë me 
drejtësinë.
 



Kushtetuta e Republikës Italiane

132

Seksioni i II
Normat mbi juridiksionin.

Neni 111. [18]
Juridiksioni zbatohet nëpërmjet procesit të drejtë që 
rregullohet nga ligji. 
Çdo proces zhvillohet në kontradiktë midis palëve, në 
kushte barazie, përpara një gjykatësi si palë e tretë dhe e 
paanshme. Ligji siguron kohëzgjatjen e arsyeshme. 
Në procesin penal, ligji siguron, që personi i akuzuar për 
një krim, të jetë në kohën më të shkurtër, i informuar pri-
vatisht për natyrën dhe motivet e akuzës që është ngri-
tur në ngarkim të tij; të ketë në dispozicion kohë dhe 
kushte të nevojshme për të përgatitur mbrojtjen e tij; të 
ketë aftësinë përpara gjykatësit, që të pyesë vetë ose të 
pyesë nëpërmjet personave të tjerë që bëjnë deklarata 
për të; të arrijë të marrë thirrjen dhe pyetjen e persona-
ve në mbrojtje të tij, në të njëjtat kushte të akuzës dhe 
marrjen e çdo lloj prove tjetër në favor të tij; të jetë i asi-
stuar nga një përkthyes, në qoftë se nuk kupton ose nuk 
flet të njëjtën gjuhë që flitet në proces. 
Procesi penal është i rregulluar nga parimi i kontradikto-
rit në formimin e provës. Fajësia e të akuzuarit nuk mund 
të provohet mbi bazën deklaratave të bëra nga ai që, me 
dëshirën e tij, gjithmonë i është shmangur vullnetarisht 
marrjes në pyetje nga ana e të akuzuarit ose e avokatit 
mbrojtës të tij. 
Ligji rregullon rastet në të cilat formimi i provës nuk 
zhvillohet në kontradiktor me miratimin e të akuzurit 
ose për pamundësi të vërtetuar me natyrë objektive ose 
për efekt të provuar të sjelljes së paligjshme. 
Të gjitha masat juridiksionale duhet të jenë të motivuara. 
Kundër vendimeve dhe kundër masave ndaj lirisë per-
sonale, që vendosen nga organet juridiksionale të za-
konshme apo speciale, pranohet gjithmonë ankimi në 
Kasacion për shkelje të ligjit. Mund të bëhet përjashtim 
nga kjo normë, vetëm për vendimet e Gjykatave ushta-
rake në kohë lufte. 
Kundër vendimeve të Këshillit të Shtetit dhe të Gjykatës 
së llogarive, ankimi në Kasacion pranohet vetëm për 
motive që i takojnë juridiksionit. 

Neni 112.
Prokurori publik ka për detyrë të ushtrojë ndjekjen pe-
nale.

Neni 113.
Kundër akteve të administratës publike lejohet gjith-
monë mbrojta gjyqësore e të drejtave dhe interesave të 
ligjshme përpara organeve të juridiksionit të zakonshëm 
ose administrativ. 
Një mbrojtje e tillë gjyqësore nuk mund të përjashtohet 
a të kufizohet në mjete të veçanta kundërshtimi ose për 
kategori të caktuara aktesh.
Ligji përcakton cilat organe gjyqësore mund të shfuqi-
zojnë aktet e administratës publike në rastet dhe me 
rrjedhojat e parashikuara nga vetë ligji.

KREU i V [19]
RAJONET, PROVINCAT dhe KOMUNAT

Neni 114. [20]
Republika përbëhet nga Komunat, nga Provincat, nga 
Qytetet metropolitane, nga Rajonet dhe nga Shteti. 
Komunat, Provincat, Qytetet metropolitane dhe Rajonet 
janë ente autonome me statutet e veta, me kompeten-
cat dhe me funksionet e veta, në përputhje me principet 
e përcaktuara në Kushtetutë.
Roma është kryeqyteti i Republikës. Ligji i Shtetit disipli-
non rendin e tij juridik.

Neni 115.
I shfuqizuar. [21]

Neni 116. [22]
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol dhe Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste kanë forma 
dhe kushte të veçanta autonomie, në përputhje me sta-
tutet speciale të adoptuara me ligjin kushtetues.
Rajoni Trentino-Alto Adige/Südtirol përbëhet nga Pro-
vincat autonome të Trento-s dhe të Bolzano-s. 
Forma të mëtejshme dhe kushte të veçanta autonomie, 
që kanë të bëjnë me çështjet për të cilat flitet në para-
grafin e tretë të Nenit 117 dhe çështjet e përcaktuara në 
paragrafin e dytë të të njëjtit Nen, në germën l), për sa i 
përket organizimit të drejtësisë së paqes, n) e s), mund t’i 
atribuohen Rajoneve të tjera, me ligjin e Shtetit, me ini-
ciativën e Rajonit të interesuar, pasi të jenë këshilluar en-
tet lokale, duke respektuar principet e përmendura në 
Nenin 119. Ligji aprovohet nga Dhomat me shumicën 
absolute të anëtarëve, duke u bazuar në marrëveshjen 
midis Shtetit dhe Rajonit të interesuar.

Neni 117. [23]
Pushteti legjislativ ushtrohet nga Shteti dhe nga Rajonet 
duke respektuar Kushtetutën dhe, përveç detyrimeve të 
tjera që rrjedhin nga sistemi juridik komunitar dhe nga 
detyrimet ndërkombëtare. 
Shteti ka të drejtën e ligjvënies ekskluzive në çështjet që 
vijojnë:
a) politikën e jashtme dhe marrëdhëniet ndërkombëta-

re të Shtetit; marrëdhëniet e Shtetit me Bashkimin 
Evropian; të drejtën e azilit dhe kushtet juridike të 
shtetasve të Shteteve që s’bëjnë pjesë në Bashkimin 
Evropian;

b) imigrimin; 
c) marrëdhëniet e Republikës me besimet fetare;
d) mbrojtjen dhe Forcat e armatosura; sigurinë e Shtetit; 

armët; municionet dhe eksplozivët; 
e) monedhën, mbrojtjen e kursimeve dhe të tregjeve fi-

nanciare; mbrojtjen e konkurrencës; sistemin valutor; 
sistemin e taksave dhe kontabël të Shtetit; ndarjen në 
mënyrë të barabartë të burimeve financiare;

f ) organet e Shtetit dhe ligjet përkatëse elektorale ; re-
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ferendumet shtetërore; zgjedhjen e Parlamentit evro-
pian;

g) rendin dhe organizimin administrativ të Shtetit dhe 
të enteve publike kombëtare;

h) rendin publik dhe sigurinë, me përjashtim të policisë 
administrative lokale;

i) nënshtetësinë, gjendjen civile dhe regjistrimet e po-
pullsisë;

l) juridiksionin dhe normat e procesit; rendin civil e pe-
nal; drejtësinë administrative;

m) përcaktimin e niveleve esenciale të shërbimeve, që 
kanë të bëjnë me të drejtat civil dhe sociale e që 
duhen garantuar në mbarë territorin kombëtar;

n) normat e përgjithshme mbi arsimin;
o) sigurimet shoqërore; 
p) legjislacionin elektoral, organet e qeverisjes dhe 

funksionet themelore të Komunave, Provincave dhe 
të Qyteteve metropolitane;

q) doganat, mbrojtjen e kufijve kombëtarë dhe profi-
laksinë ndërkombëtare; 

r) peshat, masat dhe përcaktimin kohor; koordinimin 
informativ statistikor e informatik e të dhënave të ad-
ministratës shtetërore, rajonale dhe lokale; veprat e 
intelektit; 

s) mbrojtjen e mjedisit, të ekosistemit dhe të objekteve 
kulturore.

Janë çështje dhe lëndë të legjislacionit konkurrent ato 
në lidhje me: raportet ndërkombëtare dhe me Bashki-
min Evropian të Rajoneve; tregtia me jashtë; mbrojtja 
dhe siguria e punës; arsimi, pa bërë fjalë për autono-
minë e institucioneve shkollore dhe me përjashtim të 
arsimit dhe të formimit profesional; profesionet; kërki-
met shkencore dhe teknologjike dhe mbështetja ndaj 
rinovimit të sektorëve produktivë; mbrojtja e shëndetit; 
ushqimi; rendi sportiv; mbrojtja civile; qeverisja e territo-
rit; portet dhe aeroportet civile; rrjetet e mëdha të tran-
sportit dhe të lundrimit; rendi i komunikimit; prodhimi, 
transporti dhe shpërndarja kombëtare e energjisë; pen-
sionet shtesë dhe integruese; harmonizimi i bilanceve 
publike dhe koordinimi i financës publike e i sistemit të 
taksave; vlerësimi i të mirave kulturore dhe ambientale 
dhe promovimi dhe organizmi i aktiviteteve kulturore; 
arkat e kursimit; arkat e bankat rurale; ndërmarrjet e kre-
disë me karakter rajonal; entet e kredisë për pasuri të pa-
tundshme dhe agrare me karakter rajonal. Në çështjet e 
legjislacionit konkurrent i takon Rajoneve pushteti legji-
slativ, përveç rasteve të përcaktimit të parimeve theme-
lore, çështje kjo e rezervuar për legjislacionin e Shtetit. 
I takon Rajoneve pushteti legjislativ në lidhje me çdo 
çështje që nuk është shprehimisht e rezervuar për legji-
slacionin e Shtetit. 
Provincat dhe Rajonet autonome të Trento-s dhe të Bol-
zano-s, në lëndët që hyjnë në kompetencat e tyre, mar-
rin pjesë në vendimet direkte për formimin e akteve nor-
mative komunitare dhe bëjnë të mundur zbatimin dhe 
ekzekutimin e marrëveshjeve ndërkombëtare e të akte-
ve të Bashkimit Evropian, duke respektuar normat dhe 

rregullat e procedurës të vendosura me ligjin e Shtetit, që 
disiplinon modalitetet e ushtrimit të fuqisë zëvendësuese 
në rastin e mospërmbushjes së detyrimeve. 
Pushteti rregullues i takon Shtetit në lëndët e legjislacio-
nit ekskluziv, përveç delegimit të Rajoneve. Pushteti rre-
gullues i takon Rajoneve në të gjitha lëndët e tjera. Komu-
nat, Provincat dhe Qytetet metropolitane kanë pushtetin 
rregullues në lidhje me disiplinimin e organizimit dhe të 
zhvillimit të funksioneve që u janë atribuuar atyre. 
Ligjet rajonale heqin çdo pengesë që pengon barazinë 
e plotë midis burrave dhe grave në jetën shoqërore, kul-
turore e ekonomike dhe nxisin barazinë e pjesëmarrjes 
njësoj të grave dhe të burrave në funksionet zgjedhore. 
Ligji rajonal ratifikon marrëdhëniet ndërmjet Rajonit 
dhe Rajoneve të tjera për një ushtrim më të mirë të 
funksioneve të tyre, madje edhe duke përcaktuar orga-
net e përbashkëta.
Në lëndët e kompetencës së tij, Rajoni mund të përfun-
dojë marrëveshje me Shtete dhe marrëdhënie me ente 
territoriale që gjenden brenda një Shteti tjetër, në rastet 
dhe në format e disiplinuara nga ligjet e Shtetit. 

Neni 118. [24]
Funksionet administrative u atribuohen Komunave 
përveçse kur, për të siguruar ushtrimin unitar, u jepen 
Provincave, Qyteteve metropolitane dhe Rajoneve e 
Shtetit, në përputhje me parimet e subvencionimit, të 
diferencimit dhe të përshtatshmërisë. 
Komunat, Provincat, dhe Qytetet metropolitane janë 
titullarë të funksioneve të veta administrative si dhe të 
funksioneve që ua cakton ligji shtetëror ose rajonal, si-
pas kompetencave përkatëse. 
Ligji shtetëror disiplinon forma të bashkërenditjes 
ndërmjet Shtetit dhe Rajoneve në çështjet e renditura 
në germat b) e h) të paragrafit të dytë të nenit 117, dhe 
disiplinon po ashtu forma mirëkuptimi e bashkëren-
ditjeje në fushën e ruajtjes së trashëgimisë kulturore. 
Shteti, Rajonet, Qytetet metropolitane, Provincat dhe 
komunat, favorizojnë iniciativën autonome të shteta-
sve, si individë dhe si anëtarë të shoqatave, lidhur me 
veprimtaritë me interes të përgjithshëm, mbi bazën e 
parimit të ndihmës reciproke.

Neni 119. [25]
Komunat, Provincat, Qytetet metropolitane dhe Rajo-
net, kanë autonomi financiare në lidhje me të ardhurat 
dhe shpenzimet. 
Komunat, Provincat, Qytetet metropolitane dhe Rajo-
net kanë burime të pavarura. Vendosin dhe aplikojnë 
tatimet dhe mbledhin të ardhurat në përputhje me 
Kushtetutën dhe sipas principeve të bashkërendimit të 
financave publike dhe me sistemin fiskal. Disponojnë 
bashkëpjesëmarrje në të ardhurat nga tatimet shtetëro-
re që i referohen territorit të tyre.
Ligji i Shtetit krijon një fond që shpërndahet në mënyrë 
të barabartë, pa kushte destinacioni, për territoret me 
kapacitet më të vogël fiskal për banor. 
Të ardhurat që rrjedhin nga burimet sipas paragrafëve 
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paraardhës, do t’ua mundësojnë Komunave, Provinca-
ve, Qyteteve metropolitane dhe Rajoneve, t’i financojnë 
plotësisht funksionet publike që u janë caktuar.
Për të nxitur zhvillimin ekonomik, kohezionin dhe soli-
daritetin social, për të hequr çekuilibrin ekonomik dhe 
social, për të favorizuar ushtrimin efektiv të të drejtave të 
individit ose për të arritur qëllime, që janë të ndryshme 
nga ato që janë realizuar gjatë ushtrimit të funksioneve 
të tyre, Shteti cakton burime shtesë dhe kryen ndërhyrje 
të veçanta në favor të disa Komunave, Provincave, Qyte-
teve metropolitane dhe Rajoneve.
 Komunat, Provincat, Qytetet metropolitane dhe Rajonet 
kanë pasuritë e veta, të cilat u janë ndarë në bazë të pa-
rimeve të përgjithshme, të caktuara me ligjin shtetëror. 
Ato mund të marrin hua vetëm për të financuar shpen-
zimet për investime. Përjashtohet çdo garanci e Shtetit 
për huat e kontraktuara nga vetë kontratat. 

Neni 120. [26]
Rajoni nuk mund të vendosë taksa për import ose 
eksport ose për transit midis Rajoneve, as të marrin 
masa që të pengojnë në çfarëdo mënyre lëvizjen e lirë 
të njerëzve dhe të mallrave ndërmjet Rajoneve e as të 
kufizojë ushtrimin e së drejtës për punë në çfarëdo pjese 
të territorit kombëtar. 
Qeveria mund të zëvendësojë organet e Rajoneve, 
Qytetet metropolitane, Provincat dhe Komunat, në rast 
të mungesës së respektimi të normave dhe traktateve 
ndërkombëtare ose të normativës komunitare ose në 
rast rreziku të madh për pacenueshmërinë dhe sigu-
rinë publike, ose kur kërkohet mbrojtja e unitetit juridik 
ose e unitetit ekonomik dhe sidomos, mbrojtja e nivelit 
themelor të shërbimeve që kanë të bëjnë me të drejtat 
civile e shoqërore, pa marrë parasysh kufijtë territorial 
të pushteteve lokale. Ligji përcakton procedurat të cilat 
garantojnë që fuqitë zëvendësuese të ushtrohen duke 
respektuar parimin e subvencionimit dhe të principit të 
bashkëpunimit të ndershëm.

Neni 121. [27]
Organet Rajonale janë: Këshilli rajonal, Kryesia e këshillit 
drejtues rajonal dhe Presidenti i saj.
Këshilli rajonal ushtron pushtetin legjislativ që i takon 
Rajonit si dhe funksionet e tjera që i janë dhënë nga 
Kushtetuta dhe ligjet. Mund t’i bëjë propozime për ligje 
Dhomave.
Kryesia e këshillit drejtues rajonal është organ ekzekutiv 
i Rajoneve.
Presidenti i Kryesisë së këshillit drejtues rajonal për-
faqëson Rajonin; drejton politikën e Kryesisë së këshillit 
drejtues rajonal dhe përgjigjet për të; shpall ligjet dhe 
nxjerr rregulloret rajonale; drejton funksionet admini-
strative që Shteti ia delegon Rajonit, në përputhje me 
udhëzimet e Qeverisë së Republikës.

Neni 122. [28]
Sistemi i zgjedhjes dhe rastet e mos zgjedhshmërisë 
dhe papajtueshmërisë së Presidentit dhe të anëtarëve 

të tjerë të Kryesisë së këshillit drejtues rajonal dhe të 
këshilltarëve rajonalë, disiplinohen me ligjin e Rajonit, 
në përputhje me principet themelore të përcaktuara me 
ligj të Republikës, i cili përcakton edhe kohëzgjatjen e 
organeve zgjedhëse.
Askush nuk mund të jetë njëkohësisht pjesëtar i një 
Këshilli ose i një Kryesie të këshillit drejtues rajonal 
dhe pjesëtar i njërës prej Dhomave të Parlamentit, i një 
Këshilli tjetër apo i një Kryesie të këshillit drejtues rajo-
nal tjetër, ose i Parlamentit Evropian. 
Këshilli zgjedh nga anëtarët e vet një President dhe një 
zyrë presidence. 
Këshilltarëve rajonal nuk mund t’u kërkohet llogari për 
opinionet e shprehura dhe për votat e dhëna gjatë 
ushtrimit të funksioneve të tyre. 
Presidenti i Kryesisë së këshillit drejtues rajonal, zgjidhet 
me votim të përgjithshëm dhe të drejtpërdrejtë, për-
veç se kur statuti rajonal përcakton një mënyrë tjetër 
të zgjedhjes së tij. Presidenti i zgjedhur emëron dhe re-
vokon anëtarët e Kryesisë së këshillit drejtues.

Neni 123. [29]
Çdo rajon ka një statut që, në harmoni me Kushtetutën, 
përcakton formën e qeverisë dhe parimet themelore të 
organizimit dhe të funksionimit. Statuti rregullon ushtri-
min e së drejtës së iniciativës dhe të referendumit mbi 
ligjet e masat administrative të Rajonit dhe publikimin e 
ligjeve dhe të rregulloreve rajonale.
Statuti aprovohet dhe modifikohet nga Këshilli rajo-
nal me një ligj të aprovuar nga shumica absolute e 
anëtarëve të vet, me dy vendime të njëpasnjëshme të 
marra brenda një intervali kohor jo më pak se dy muaj. 
Për këtë ligj nuk nevojitet viza e miratimit nga ana e 
Komisarit të Qeverisë. Qeveria e Republikës mund t’ia 
paraqesë Gjykatës Kushtetuese çështjen e legjitimite-
tit kushtetues të statuteve rajonale, brenda tridhjetë 
ditësh, nga dita e publikimit të tyre. 
Statuti i nënshtrohet referendumit popullor në se bren-
da tre muajsh nga publikimi i tij, bën kërkesë një e 
pesëdhjeta pjesë e zgjedhësve të Rajonit ose një e pesta 
e anëtarëve të Këshillit rajonal. Statuti që i nënshtrohet 
referendumit nuk shpallet në qoftë se nuk aprovohet 
nga shumica e votave të vlefshme.
Në çdo Rajon, statuti rregullon veprimtarinë e Këshillit 
të autonomive lokale si organ këshillimor ndërmjet Ra-
jonit dhe enteve lokale.

Neni 124.
I shfuqizuar. [30]
 

Neni 125. [31]
Në Rajon janë krijuar organe të drejtësisë administrative 
të shkallës së parë sipas sistemit juridik të përcaktuar me 
ligjin e Republikës. Mund të krijohen seksione me seli të 
ndryshme nga ajo e kryeqendrës së Rajonit.
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Neni 126. [32]
Me dekret të motivuar të Presidentit të Republikës, ven-
doset shpërndarja e Këshillit rajonal dhe largimi i Presi-
dentit të Kryesisë së Këshillit drejtues rajonal nga posti, 
nëse kanë kryer veprime në kundërshtim me Kushte-
tutën ose kanë bërë shkelje të rënda ligjore. Shpërndarja 
dhe heqja nga posti mund të vendosen edhe për shkaqe 
sigurie kombëtare. Dekreti miratohet pas konsultimit 
me një Komision deputetësh e senatorësh, që është 
ngritur për çështjet rajonale në mënyrat e caktuara me 
ligjin e Republikës.
Këshilli rajonal mund të shprehë mosbesim ndaj Presi-
dentit të Kryesisë së këshillit drejtues rajonal nëpërmjet 
një mocioni të motivuar, të nënshkruar të paktën nga 
një e pesta e anëtarëve të tij dhe i aprovuar me apel no-
minal dhe me shumicë absolute të anëtarëve të tij. Mo-
cioni nuk mund të vihet në diskutim para tre ditësh nga 
prezantimi i tij. 
Aprovimi i mocionit të mosbesimit ndaj Presidentit të 
Kryesisë së këshillit drejtues rajonal të zgjedhur me vo-
tim të përgjithshëm e të drejtpërdrejtë dhe largimi i tij 
nga posti, pengesa e përhershme, vdekja ose dorëheqja 
në mënyrë të vullnetshme e Presidentit të Kryesisë së 
këshillit drejtues rajonal, sjellin si pasojë dorëheqjen e 
Kryesisë së këshillit drejtues rajonal dhe shpërndarjen 
e Këshillit. Në çdo rast të njëjtat efekte vijojnë me 
dorëheqjen e njëkohshme të shumicës së anëtarëve të 
Këshillit.

Neni 127. [33]
Qeveria, kur e quan të arsyeshme që një ligj rajo-
nal i tejkalon kompetencat e Rajonit, mund ta ngrejë 
çështjen e legjitimitetit kushtetues për shqyrtim para 
Gjykatës kushtetuese, brenda gjashtëdhjetë ditësh nga 
data e publikimit të tij. 
Rajoni, kur e quan të arsyeshme që një ligj ose një akt me 
vlerë ligji të Shtetit apo të një Rajoni tjetër, cenon sferën 
e kompetencave të tij dhe mund ta kalojë çështjen e 
legjitimitetit kushtetues para Gjykatës kushtetuese, 
brenda gjashtëdhjetë ditësh nga data e publikimit të 
ligjit ose të aktit me vlerë ligji.

Neni 128.
I shfuqizuar. [34]

Neni 129.
I shfuqizuar. [35]

Neni 130.
I shfuqizuar. [36]

Neni 131. [37]
Janë formuar Rajonet e mëposhtme:
Piemonte (Piemonte);
Valle d’Aosta (Vale d’Aosta);
Lombardia (Lombardia);
 

Trentino-Alto Adige (Trentino-Alto Adixhe);
Veneto (Veneto);
Friuli-Venezia Giulia (Friuli-Venecia Xhulia);
Liguria (Liguria);
Emilia-Romagna (Emilia-Romanja);
Toscana (Toskana);
Umbria (Umbria);
Marche (Marke);
Lazio (Lacio);
Abruzzi (Abruci);
Molise (Molize);
Campania (Kampania);
Puglia (Pulja);
Basilicata (Bazilikata);
Calabria (Kalabria);
Sicilia (Siçilia);
Sardegna (Sardenja).

Neni 132. [38]
Me ligj kushtetues, pas konsultimit me Këshillat rajonalë, 
mund të vendoset shpërndarja e Rajoneve ekzistuese 
ose krijimi i Rajoneve të reja që kanë të paktën një mi-
lion banorë, kur kërkohet nga shumë Këshilla komunale 
që përfaqësojnë të paktën një të tretën e popullsive të 
interesuara dhe kur kërkesa të jetë aprovuar me referen-
dum nga shumica e popullsisë vetë.
Ka mundësi, me aprovimin e shumicës së popullsisë të 
Provincës ose të Provincave të interesuara dhe të Ko-
munës ose të Komunave të interesuara që shprehet 
nëpërmjet një referendumi e me ligj të Republikës, 
pas konsultimit të Këshillit rajonal, mund të lejohet 
shkëputja e Provincave dhe e Komunave që kërkojnë të 
shkëputen nga Rajoni dhe të bashkoheni me një tjetër.

Neni 133.
Ndryshimet e qarqeve administrative provinciale dhe 
krijimi i Provincave të reja brenda një Rajoni rregullohen 
me ligje të Republikës, me iniciativën e komunave, pas 
konsultimit me Rajonin vetë. 
Rajoni, pasi të konsultohet me popullsitë e interesuara, 
nëpërmjet ligjeve të veta mund të krijojë në territorin e 
vet Komuna të reja dhe të ndryshojë qarqet dhe emër-
timet e tyre.
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KREU i VI
GARANCITË KUSHTETUESE

Seksioni i I
Gjykata kushtetuese.

Neni 134.
Gjykata kushtetuese gjykon:
mbi mosmarrëveshjet në lidhje me legjitimitetin kushte-
tues të ligjeve dhe të akteve që kanë vlerën e ligjeve të 
Shtetit dhe të Rajoneve; 
mbi konfliktet e caktimit të kompetencave ndërmjet 
pushtetit të Shtetit dhe të atyre ndërmjet Shtetit dhe 
Rajoneve, e ndërmjet Rajoneve; 
mbi akuzat e ngritura kundër Presidentit të Republikës 
sipas normave të Kushtetutës.[39]

Neni 135. [40]
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga pesëmbëdhjetë 
gjykatës, një e treta e të cilëve emërohen nga Presidenti 
i Republikës, një e treta nga Parlamenti në seancë të për-
bashkët dhe një e treta tjetër nga magjistratura supreme 
e zakonshme dhe administrative. 
Gjykatësit e Gjykatës kushtetuese zgjidhen ndër magji-
stratët, përfshirë edhe pensionistët e juridiksioneve të 
larta të zakonshme dhe administrative, të profesorëve 
të universiteteve të lëndëve juridike dhe avokatëve që 
kanë të paktën njëzet vjet përvojë pune.
Gjykatësit e Gjykatës kushtetuese emërohen për nëntë 
vjet, që fillojnë për secilin nga dita e betimit, dhe nuk 
mund të emërohen përsëri.
Në mbarim të afatit merr fund detyra dhe ushtrimi i 
funksionit të gjykatësit kushtetues.
Gjykata zgjedh Presidentin nga radhët e anëtarëve të 
saj, sipas normave të vendosura nga ligji, i cili qëndron 
në fuqi me një mandat trevjeçar dhe mund të rizgjidhet 
e nuk ndryshojnë në çdo rast afatet e skadimit të detyrës 
si gjykatës. [41]
Funksioni i gjykatësit kushtetues është i papajtueshëm 
me atë të anëtarit të Parlamentit, të një Këshilli rajo-
nal, me ushtrimin e profesionit të avokatit dhe me çdo 
detyrë a funksion të përcaktuar nga ligji. [42]
Në gjykimin e akuzave të ngritura kundër Presidentit 
të Republikës marrin pjesë, përveç Gjykatësve të za-
konshëm të Gjykatës edhe 16 anëtarë të zgjedhur me 
short nga një listë shtetasish që kanë cilësitë e nevojshme 
për t’u zgjedhur senatorë, që Parlamenti plotëson çdo 
nëntë vjet, me anë të zgjedhjeve me të njëjtat procedura 
të vendosura për emërimin e gjykatësve të zakonshëm. 
[43]

Neni 136.
Kur Gjykata deklaron paligjshmërinë kushtetuese të një 
norme ligjore ose të një të një akti ligjor që ka vlerën 
e ligjit, atëherë norma e humbet efektshmërinë një ditë 
pas publikimit të vendimit. 
Vendimi i Gjykatës publikohet dhe u komunikohet Dho-

mave dhe Këshillave rajonale përkatëse, në mënyrë që, 
po ta konsiderojnë të nevojshme, të marrin masa sipas 
procedurave kushtetuese. [44]
 

Neni 137.
Një ligj kushtetues cakton kushtet, format dhe afatet e 
mundshme të gjykimit të ligjshmërisë kushtetuese dhe 
garancitë e pavarësisë së gjykatësve të Gjykatës. [45]
Me ligj të zakonshëm vendosen normat e tjera të ne-
vojshme për formimin dhe funksionimin e Gjykatës. [46]
Kundër vendimeve te Gjykatës kushtetuese nuk është i 
pranueshëm asnjë kundërshtim.
Seksioni i II
Revizionimi i Kushtetutës. Ligjet kushtetuese.

Neni 138.
Ligjet për revizionimin e Kushtetutës dhe të ligjeve të 
tjera kushtetuese adoptohen nga secila Dhomë pas dy 
vendimeve të njëpasnjëshme me një interval kohor jo 
më të vogël se tre muaj dhe aprovohen me shumicë ab-
solute të anëtarëve të secilës Dhomë në votimin e dytë.
Vetë ligjet i nënshtrohen referendumit popullor kur, 
brenda tre muajsh nga data e publikimit të tyre, këtë 
e kërkon një e pesta e anëtarëve të njërës Dhomë ose 
pesëqindmijë zgjedhës ose pesë Këshilla rajonale. Ligji 
që i nënshtrohet referendumit nuk do të shpallet nëse 
nuk aprovohet me shumicën e votave të vlefshme. 
Nuk mbahet referendumi nëse ligji është aprovuar në 
votimin e dytë nga secila Dhomë me dy të tretat e shu-
micës së anëtarëve të dhomës. [47]

Neni 139.
Forma republikane nuk mund të jetë objekt revizionimi 
kushtetues.
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DISPOZITAT TRANZITORE 
DHE PËRFUNDIMTARE

I
Me hyrjen në fuqi të kushtetutës, Kryetari provizor i 
Shtetit ushtron funksionin e Presidentit të Republikës 
dhe këtë merr titullin si President.

II
Nëse në datën e zgjedhjes të Presidentit të Republikës 
nuk janë të formuara të gjithë Këshillat rajonale, në 
zgjedhje do të marrin pjesë vetëm anëtarët e të dyja 
Dhomave të Parlamentit.

III
Për përbërjen e parë të Senatit të Republikës do të 
emërohen senatorë, me dekret të Presidentit të Repu-
blikës, deputetët e Asamblesë Kushtetuese, që zotërojnë 
cilësi të kërkuara me ligj për të qenë senatorë dhe që: 
kanë qenë kryetarë të Këshillit të Ministrave ose të 
Asambleve legjislative;
kanë qenë anëtarë të Senatit të mëparshëm të shpërn-
darë; 
kanë qenë të zgjedhur të paktën tre herë, përfshirë edhe 
Asamblenë Kushtetuese;
janë deklaruar se kanë humbur të drejtën në seancën e 
Dhomës së deputetëve me 9 Nëntor 1926;
që kanë vuajtur dënimin me burg, jo më pak se pesë 
vjet, sipas vendimit të gjykatës speciale fasciste për 
mbrojtjen e Shtetit.
Po ashtu, me dekretin e Kryetarit të Republikës, 
emërohen senatorë ata që qenë anëtarë të Senatit të 
shpërndarë që kanë bërë pjesë në Konsultën Kombëta-
re. 
Nga e drejta për t’u emëruar senator mund të hiqet dorë 
para se të nënshkruhet dekreti i emërimit. Pranimi i kan-
didaturës në zgjedhjet politike do të thotë heqje dorë 
nga e drejta për t’u emëruar senator.

IV
Për zgjedhjen e parë të Senatit, Molise është konsideruar 
si Rajon në vete, me numrin e nevojshëm të senatorëve 
që i takon në bazë popullsisë. [48]

V
Dispozita e nenit 80 të Kushtetutës, lidhur me çështjen e 
traktateve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me shpen-
zimet buxhetore ose me modifikimet e ligjit, do të hyjë 
në fuqi në të njëjtën datë me mbledhjen e Parlamentit.

VI
Brenda pesë vjetëve të hyrjes në fuqi të Kushtetutës, 
procedohet me revizionimin e organeve speciale të ju-
ridiksionit që ekzistojnë aktualisht, me përjashtim të ju-
ridiksionit të Këshillit të Shtetit, të Gjykatës së llogarive 
dhe të Gjykatave ushtarake. 

Brenda një viti nga e njëjta datë, ligji parashikon riorga-
nizimin e Gjykatës supreme ushtarake në bazë të nenit 
111.

VII [49]
Derisa të shpallet ligji i ri mbi organizimin e sistemit të 
gjyqësor në përputhje me Kushtetutën, vazhdojnë të 
zbatohen normat e rregullores në fuqi. 
Deri sa të mos hyjë në funksionim Gjykata kushtetuese, 
vendimet mbi mosmarrëveshjet e paraqitura në nenin 
134, do të merren në format dhe brenda kufijve të dispo-
zitave ekzistuese përpara hyrjes në fuqi të Kushtetutës.
 

VIII
Zgjedhjet e Këshillave rajonalë dhe të organeve 
zgjedhëse të administratave rajonale do të organizohen 
brenda një viti, nga hyrja në fuqi e Kushtetutës.
Ligjet e Republikës rregullojnë për çdo degë të admi-
nistratës publike kalimin e funksioneve shtetërore që u 
takojnë rajoneve. Deri sa të mos përfundojë riorganizi-
mi dhe rishpërndarja e funksioneve administrative mi-
dis enteve lokale, u mbeten Provincave dhe Komunave 
funksionet që ushtrojnë aktualisht dhe të tjerat për të 
cilat Rajonet u autorizojnë atyre administrimin.
Ligjet e Republikës rregullojnë kalimin e funksionarëve 
dhe të nëpunësve shtetëror në Rajone, duke përfshirë 
dhe ata të administratave qendrore, nëse është bërë e 
nevojshme nga sistemi i ri. Për formimin e zyrave të tyre, 
Rajonet duhet, përveç se në rast nevoje, të marrin per-
sonelin e tyre nga personeli i Shtetit e nga entet lokale.

IX
Republika, brenda tre vjetëve pas hyrjes në fuqi të 
Kushtetutës, i përshtat ligjet e saj me nevojat e autono-
mive lokale dhe me kompetencat legjislative që u janë 
dhënë Rajoneve.

X
Rajonit të Friuli-Venezia Giulia, sipas nenit 116, i 
aplikohen përkohësisht normat e përgjithshme të Kreut 
të V, pjesa e dytë, pa paragjykuar kujdesin për minorite-
tet gjuhësore, në përputhje me nenin 6. 6.

XI
Deri në pesë vjet nga hyrja në fuqi e Kushtetutës, mund 
të formohen, me ligje kushtetuese, rajone të tjera, duke 
modifikuar listën në nenin 131, edhe pa bashkëveprimin 
e kushteve që kërkohen nga paragrafi i parë i nenit 132, 
megjithatë, pa paragjykuar detyrimin për të dëgjuar 
mendimin e popullsisë të interesuar. [50]

XII
Ndalohet riorganizimi, në çfarëdo forme, i partisë fashi-
ste të shkrirë.
Me përjashtim të nenit 48, janë përcaktuar me ligj , për 
jo më shumë se pesë vjet nga hyrja në fuqi e Kushte-
tutës, kufizime të përkohshme të së drejtës së votimit 
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dhe të zgjedhshmërisë të kryetarëve përgjegjës të regji-
mit fashist.

XIII [51]
Pasuritë, ekzistuese në territorin kombëtar, të ish 
mbretërve të dinastisë Casa Savoia, të bashkëshorteve 
të tyre dhe të pasardhësve të tyre meshkuj, do t’i kalojnë 
shtetit. Transferimet dhe krijimi i të drejtave reale mbi 
vetë pronat, që kanë ndodhur pas datës 2 qershor 1946, 
janë të pavlefshme.

XIV
Titujt e shtresës fisnike nuk njihen.
Predikatët e titujve ekzistues para datës 28 Tetor 1922, 
vlejnë si pjesë e emrit. 
Urdhri maurician është i ruajtur si ent spitalor dhe 
funksionon në mënyrat e përcaktuara nga ligji.
Ligji rregullon shpërndarjen e Konsultës heraldike.

XV
Me hyrjen në fuqi të Kushtetutës, do të kthehet në ligj 
dekreti legjislativ i mëkëmbësisë Nr. 151 i datës 25 qer-
shor 1944, n. 151, mbi organizimin e përkohshëm të 
shtetit [52]
 

XVI
Brenda një viti, nga data e hyrjes në fuqi të Kushtetutës, 
do të fillojë revizionimi dhe bashkërendimi i ligjeve pa-
raprake kushtetuese që deri tani nuk janë shfuqizuar 
shprehimisht ose që nënkutohet se janë shfuqizuar.

XVII
Asambleja Kushtetuese do të thirret nga Presidenti 
i saj për të vendosur, para 31 Janarit 1948, për ligjin e 
zgjedhjeve për Senatin e Republikës, për statutet spe-
ciale rajonale dhe për ligjin mbi shtypin.
Deri në ditën e zgjedhjeve të Dhomave të reja, Asam-
bleja Kushtetuese mund të thirret,në rast nevoje, për të 
vendosur në çështjet që i takojnë kompetencave të saj 
nga neni 2, paragrafi i parë dhe i dytë, dhe neni 3, para-
grafi i parë dhe i dytë, të dekretit legjislativ të 16 Marsit 
1946, nr. 98. [53]
Në këtë periudhë, Komisionet e përhershme mbeten 
në funksionim. Komisionet legjislative ia dorëzojnë 
Qeverisë projektligjet, që i kanë transmetuar atyre, me 
vërejtjet e mundshme dhe propozimet për amenda-
mente.
Deputetët mund të paraqesin në Qeveri pyetje, duke 
kërkuar përgjigje me shkrim. 
Në përputhje me paragrafin e dytë të këtij neni, Asam-
bleja Kushtetuese, thirret nga Presidenti i saj, me kërkesë 
të motivuar të Qeverisë ose me kërkesën e të paktën 
dyqind deputetëve.

XVIII
Kushtetuta aktuale shpallet nga Kryetari provizor i 
Shtetit, brenda pesë ditësh nga aprovimi i saj nga ana 

e Asamblesë Kushtetuese dhe do të hyjë në fuqi më 01 
Janar të vitit 1948. 
Teksti i Kushtetutës është i depozituar në sallën komu-
nale të secilës Komunë të Republikës për t’u ekspozuar, 
gjatë gjithë vitit 1948, me qëllim që çdo qytetar të ketë 
njohuri për të. 
Kushtetuta, e pajisur me vulën e Shtetit, do të futet në 
një Përmbledhje zyrtare të ligjeve dhe të dekreteve të 
Republikës.
Kushtetuta duhet të zbatohet me besnikëri, si Ligj the-
melor i Republikës, nga të gjithë qytetarët dhe nga or-
ganet e Shtetit.
Data: Romë, me 27 dhjetor 1947

ENRICO DE NICOLA

Kundërfirmosin:

Presidenti i Asamblesë Kushtetuese 
UMBERTO TERRACINI

Presidenti i Këshillit të Ministrave 
ALCIDE DE GASPERI

V: Kacelari i përgjithshëm 
GRASSI
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SHËNIME

[1] (Shënim për nenin 7, paragrafi i dytë).
Paktet Laterane janë modifikuar nga Marrëveshja e 
konkordatit e 18 shkurtit 1984, e bërë ekzekutive me 
ligjin e 25 marsit 1985, n. 121 (G.Z. 10 prill 1985, n. 85, 
supl.).

[2] (Shënim për nenin 8, paragrafi i tretë).
Për të rregulluar këto raporte kanë ndërhyrë ligjet e 11 
gushtit 1984, n. 449, 22 nëntor 1988, n. 516,
22 nëntor 1988, n. 517 dhe 8 mars 1989, n. 101 (G.Z. 13 
gusht 1984, n. 222; 2 dhjetor 1988, n. 283;
23 mars 1989, n. 69), lëshuar në bazë të «marrëveshje-
ve» të mëparshme të bëra, përkatësisht, me Tavola val-
dese, Kishat e krishtere adventiste, Asambletë e Zotit 
dhe Komunitetet hebraike, dhe kohët e fundit ligjet e 
5 tetorit 1993, n 409 (G.Z. 11 tetor 1993, n. 239; 12 prill 
1995, n. 116 (G.Z. 22 prill 1995, n. 94; 29 nëntor 1995, n. 
520 (G.Z. 7 dhjetor 1995, n. 286; 20 dhjetor 1996, n. 637 
dhe 638 (G.Z. 21 dhjetor 1996, n. 299), për rregullimin e 
marrëdhënieve me besimet e tjera fetare ose për modi-
fikimin e marrëveshjeve të mëparshme.

[3] (Shënim për nenin 10, paragrafi i katërt).
Sipas nenit unik të ligjit kushtetues të 21 qershorit 1967, 
n. 1 (G.Z. 3 korrik 1967, n. 164), «paragrafi i fundit i nenit 
10 të Kushtetutës nuk aplikohet për krimet e gjenocidit.
[4] (Shënim për nenin 26, paragrafi i dytë).
Sipas nenit unik të ligjit kushtetues të 21 qershorit 1967, 
n. 1«paragrafi i fundit i nenit 26 të Kushtetutës nuk 
aplikohet për krimet e gjenocidit». Krahaso neni 10.

[5] (Shënim për nenin 27, paragrafi i katërt).
Krahaso Konventa evropiane për mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut dhe të lirive themelore - «Protokolli n. 6 për 
heqjen e dënimit me vdekje» (adoptuar në Strasburg me 
28 prill 1983), i bërë ekzekutiv me ligjin e 2 janarit 1989, 
n. 8 (G.Z. 16 janar 1989, n. 12, supl.). rreg.), dhe me ligjin e 
13 tetorit 1994, n. 589 për «Heqjen e dënimit me vdekje 
në kodin penal ushtarak të luftës» (G.Z. 25 tetor 1994, n. 
250).

[6] (Shënim për nenin 40).
Shih ligjin e 12 qershorit 1990, n. 146, që përmban «Nor-
mat për ushtrimin e të drejtës për grevë në shërbimet 
esenciale publike» (G.Z. 14 qershor 1990, n. 137).

[7] (Shënim për nenin 48, paragrafi i tretë).
Paragraf i futur me nenin 1 të ligjit kushtetues të 17 jana-
rit 2000, n. 1 (G.Z. 20 janar 2000, n. 15).

[8] (Shënim për nenin 51, paragrafi i parë, periudha 
e dytë).
Periudha është shtuar me nenin 1 të ligjit kushtetues të 
30 majit 2003, n. 1 (G.Z. 12 qershor 2003, n. 134).

[9] (Shënim për nenin 56).
Ky nen është zëvendësuar më përpara me nenin 1 të ligjit 
kushtetues të 9 shkurtit 1963, n. 2, që përmban «Modi-
fikimet e neneve 56, 57 dhe 60 të Kushtetutës» (G.Z. 12 
shkurt 1963, n. 40) dhe pastaj i modifikuar, në paragrafin 
e dytë dhe të katërt, me nenin 1 të ligjit kushtetues të 23 
janarit 2001, n. 1, që përmban «Modifikimet e neneve 56 
dhe 57 të Kushtetutës në lidhje me numrin e deputetëve 
dhe të senatorëve që përfaqësojnë italianët jashtë shte-
tit» (G.Z. 24 janar 2001, n. 19). Duhen parë, gjithashtu, 
dispozitat kalimtare në nenin 3 të ligjit n. 1 të vitit 2001.
Neni 56, në tekstin origjinar dhe në revizionimin pasues 
të vitit 1963 citonte si në vijim: Neni 56
«Dhoma e deputetëve zgjidhet me votim të 
përgjithshëm dhe të drejtpërdrejtë, raporti është një de-
putet për tetëdhjetë mijë banorë ose për një fraksion më 
të madh se dyzetmijë.
Të gjithë zgjedhësit të cilët ditën e zgjedhjeve kanë 
mbushur moshën njëzetepesë vjeç, mund të zgjidhen 
deputetë».

 ***
Neni 56
«Dhoma e deputetëve zgjidhet me votim të 
përgjithshëm dhe të drejtpërdrejtë. Numri i deputetëve 
është gjashtëqindetridhjetë.
Të gjithë zgjedhësit të cilët ditën e zgjedhjeve kanë 
mbushur moshën njëzetepesë vjeç, mund të zgjidhen 
deputetë. 
Shpërndarja e posteve ndërmjet qarqeve elektorale bëhet 
duke pjesëtuar numrin e banorëve të Republikës, ashtu siç 
rezulton nga regjistrimi i fundit i përgjithshëm i popullsisë, 
për gjashtëqindetridhjetë dhe duke shpërndarë postet 
në përpjesëtim me popullsinë në çdo qark elektoral, mbi 
bazën e herësve të plotë dhe të mbetjeve më të larta».

[10] (Shënim për nenin 57).
Ky nen është zëvendësuar më përpara me nenin 2 të ligjit 
kushtetues të 9 shkurtit 1963, n. 2, e, modifikuar më pas 
në paragrafin e tretë nga ligji kushtetues i 27 dhjetorit 
1963, n. 3, i caktuar nga Rajoni Molise (G.Z. 4 janar 1964, 
n. 3) dhe në paragrafin e parë, të dytë dhe të katërt me 
nenin 2 të ligjit kushtetues të datës 23 janar 2001, n. 1, që 
përmban «Modifikimet e neneve 56 dhe 57 të Kushtetutës 
në lidhje me numrin e deputetëve dhe të senatorëve që 
përfaqësojnë italianët jashtë shtetit» (G.Z. 24 janar 2001, 
n. 19). Shih, gjithashtu, ligji kushtetues i 9 marsit 1961, n. 
1 për caktimin në mënyrë transitore të posteve të Rajonit 
Friuli-Venezia Giulia (G.Z. 1 prill 1961, n. 82).
Teksti i nenit 57, në formulimet origjinare dhe përpara 
ligjit kushtetues të vitit 2001, dispononte:
Neni 57
«Senati Republikës zgjidhet mbi baza rajonale.
Secilit Rajon i është i caktuar një senator për dyqindmijë 
banorë ose për çdo fraksion më të madh se njëqindmijë.
Asnjë Rajon nuk mund të ketë një numër më të vogël se 
gjashtë senatorësh. Valle d’Aosta ka vetëm një senator>».

***
Neni 57
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«Senati Republikës zgjidhet mbi baza rajonale. Numri i 
senatorëve që zgjidhen është treqindepesëmbëdhjetë.
Asnjë Rajon nuk mund të ketë një numër më të vogël 
se shtatë senatorësh. Valle d’Aosta ka vetëm një senator.
Shpërndarja e posteve midis Rajoneve, pasi të jenë 
aplikuar dispozitat e paragrafit paraardhës, bëhet në 
përpjesëtim me popullsinë e Rajoneve, ashtu siç re-
zulton nga regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë, mbi 
bazën e herësve të plotë dhe të mbetjeve më të larta.».

***
Neni 57
«Senati Republikës zgjidhet mbi baza rajonale. Numri i 
senatorëve që zgjidhen është treqindepesëmbëdhjetë.
Asnjë Rajon nuk mund të ketë më pak se shtatë sena-
torë; Molise ka dy; Valle d’Aosta një. 
Shpërndarja e posteve midis Rajoneve, pasi të jenë 
aplikuar dispozitat e paragrafit paraardhës, bëhet në 
përpjesëtim me popullsinë e Rajoneve, ashtu siç rezul-
ton nga regjistrimi i fundit i përgjithshëm i popullsisë, 
mbi bazën e herësve të plotë dhe të mbetjeve më të lar-
ta.».

[11] (Shënim për nenin 60, paragrafi i parë).
Ky paragraf është zëvendësuar si në vijim me nenin 3 të 
ligjit kushtetues të datës 9 shkurt 1963, n. 2, që përmban 
«Modifikimet e neneve 56, 57 e 60 të Kushtetutës».
Teksti origjinar i nenit 60 sanksiononte: Neni 60
Dhoma e Deputetëve zgjidhet për pesë vjet, Senati i Re-
publikës për gjashtë.
Kohëzgjatja e çdo Dhome nuk mund të shtyhet për-
veçse me ligj dhe vetëm në rast lufte».

[12] (Shënim për nenin 68).
Ky nen është zëvendësuar si në vijim me ligjin kushte-
tues të 29 tetorit 1993, n. 3 (G.Z. 30 tetor 1993, n. 256).
Teksti i mëparshëm i nenit 68 sanksiononte: Neni 68
Anëtarët e Parlamentit nuk mund të ndiqen penalisht 
për opinionet e shprehura ose për votat e dhëna në 
ushtrimin e funksioneve të tyre.
Pa autorizimin e Dhomës në të cilën bën pjesë, asnjë 
anëtar i Parlamentit nuk mund të ndiqet penalisht, as 
nuk mund të arrestohet apo të privohet ndryshe nga 
liria personale, ose t’i nënshtrohet bastisjes personale 
ose shtëpiake, përveç rastit kur është kapur gjatë aktit 
të kryerjes së një krimi për të cilin është i detyrueshëm 
mandati ose urdhri i arrestimit. 
I njëjti autorizim kërkohet për të vënë në arrest ose për 
të mbajtur në burg një anëtar të Parlamentit në zbatim 
të një vendimi, madje të pakthyeshëm».
Për imunitetin e gjykatësve të Gjykatës kushtetuese, kra-
haso nenin 3 të ligjit kusht. 9 shkurt 1948, n. 1.

[13] (Shënim për nenin 75, paragrafi i pestë).
Shih nenin 2 të ligjit kushtetues të datës 11 mars 1953, 
n. 1 dhe Kreun e II të ligjit të datës 25 maj 1970, n. 352.

[14] (Shënim për nenin 79).
Ky nen është zëvendësuar si në vijim me ligjin kushte-

tues të 6 marsit 1992, n. 1 (G.Z. 9 mars 1992, n. 57). Teksti 
origjinar i nenit 79 dispononte:
Neni 79
Amnistia dhe falja jepen nga Presidenti i Republikës me 
ligjin e delegimit të Dhomave.
Nuk mund të aplikohen për veprat penale të kryera pas 
propozimit të delegimit».

[15] (Shënim për nenin 88, paragrafi i dytë).
Ky nen është zëvendësuar si në vijim me ligjin kushte-
tues të 4 nëntorit 1991, n. 1 (G.Z. 8 nëntor 1991, n. 262).
Në formulimin e mëparshëm, paragrafi i dytë i nenit 
88 sanksiononte: «Nuk mund ta ushtrojë këtë të drejtë 
gjatë gjashtë muajve të fundit të mandatit të tij».

[16] (Shënim për nenin 96).
Nen që është zëvendësuar në këtë mënyrë me nenin 1 
të ligjit kushtetues të datës 16 janar 1989, n. 1. Shih, gji-
thashtu, ligjin e 5 qershorit 1989, n. 219.
Teksti origjinar i nenit 96 dispononte: Neni 96
«Presidenti i Këshillit të Ministrave dhe ministrat vihen në 
gjendje akuze nga Parlamenti në seancë të përbashkët 
për vepra penale të kryera në ushtrimin e funksioneve 
të tyre».

[17] (Shënim për nenin 107, paragrafi i parë).
Në tekstin e publikuar në botimin e jashtëzakonshëm të 
G.Z. 27 dhjetor 1947, për një gabim shtypi, në vend të 
«funksione» paraqitej fjala «funksionarë»: krahaso erra-
ta-corrige në G.Z. 3 janar 1948, n. 2.
 
[18] (Shënim për nenin 111).
Pesë paragrafët e parë janë futur me nenin 1 të ligjit 
kushtetues të datës 23 nëntor 1999, n.
n. 2 (G.Z. 23 dhjetor 1999, n. 300).
Në nenin 2, i njëjti ligj kushtetues disponon si në vijim:
«1. Ligji rregullon aplikimin e principeve të përfshira në 
këtë ligj kushtetues në procedurat penale në vazhdim 
në datën e hyrjes së tij në fuqi».

[19] (Shënim për Kreun e V).
Ky krye është ndryshuar nga ligji kushtetues i 18 tetorit 
2001, n. 3 (Modifikime në kreun e V të pjesës së dytë të 
Kushtetutës), në G.Z. 24 tetor 2001, n. 248. Më poshtë 
janë të shënuara dispozitat e regjistruara nga ndryshi-
met dhe, në shënim, tekstet që kanë qenë përpara në 
fuqi. Për këtë ligj riprodhohen këtu edhe dispozitat për-
fundimtare që përmbahen në nenet. 10 e 11.
«Neni 10.
1. Deri në përshtatjen e statuteve përkatëse, dispozitat e 

këtij ligji kushtetues aplikohen edhe për Rajonet me 
statut special dhe provincave autonome të Trento-s 
dhe Bolzano-s për pjesët në të cilat parashikojnë for-
ma të autonomisë më të plotë se ato që u janë dhënë 
aktualisht».

«Neni 11.
2. Deri në revizionin e normave të kreut të I të pjesës 

së dytë të Kushtetutës, rregulloret e Dhomës së de-
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putetëve dhe të Senatit të Republikës mund të pa-
rashikojnë pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Rajone-
ve, të Provincave autonome dhe të enteve lokale të 
Komisionit parlamentar për çështjet rajonale.

3. Kur një projektligj në lidhje me çështjet e përmendu-
ra në paragrafin e tretë të nenit 117 dhe të nenit 119 
të Kushtetutës përmban dispozita mbi të cilat Komi-
sioni parlamentar për çështjet rajonale, i integruar, 
në pajtim me paragrafin 1, ka shprehur mendimin e 
kundërt ose një mendim të favorshëm të kushtëzuar 
me futjen e modifikimeve të formuluara në mënyrë 
specifike, dhe Komisioni që ka kryer ekzaminimin në 
selinë referuese i është përshtatur, mbi pjesët për-
katëse të projektligjit Asambleja vendos me një shu-
micë absolute të anëtarëve të saj».

[20] (Shënim për nenin 114).
Nen që rezulton nga zëvendësimi i tekstit të mëparshëm 
të bërë me nenin 1 të ligjit kushtetues të 18 tetorit 2001, 
n. 3 (G.Z. 24 tetor 2001, n. 248).
Teksti origjinal ishte si në vijim: Neni 114
«Republika ndahet në Rajone, Provinca dhe Komuna».

[21] (Shënim për nenin 115).
Me nenin 9, paragrafi 2, i ligjit kushtetues n. 3 i vitit 2001, 
supra cit. Teksti i shfuqizuar sanksiononte si në vijim:
Neni 115
«Rajonet janë formuar si ente autonome me fuqitë 
dhe funksionet e tyre në përputhje me principet e për-
caktuara në Kushtetutë».
[22] (Shënim për nenin 116).
Nen që rezulton nga zëvendësimi i tekstit të mëparshëm 
të bërë me nenin 2 të ligjit kusht. n. 3 të vitit 2001, supra 
cit.
Teksti origjinar ishte si në vijim: Neni 116
«Për rajonet: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, 
Friuli-Venezia Giulia dhe për Valle d’Aosta janë atribuuar 
forma dhe kushte të veçanta autonomie, sipas statuteve 
speciale të miratuara me ligje kushtetuese».
Shih edhe ligjin kusht. 26 shkurt 1948, n. 2 (për Statutin 
siçilian), ligji kusht. 26 shkurt 1948,
n. 3 (për Statutin e rajonit Sardegna), ligji kusht. 26 
shkurt 1948, n. 4 (për Statutin e rajonit Valle d’Aosta),
ligji kusht. 26 shkurt 1948, n. 5 e d.P.R. 31 gusht 1972, 
n. 670 (për Statutin e rajonit Trentino-Alto Adige), ligji 
kusht. 31 janar 1963, n. 1 (për Statutin e rajonit Friuli-
Venezia Giulia). Shih, edhe, ligji kusht. 9 maj 1986, n. 1, 
që ka të bëjë me modifikimin e nenit 16 të Statutit të 
rajonit Sardegna (G.Z. 15 maj 1986, n. 111), ligji kusht. 12 
prill 1989, n. 3, që përmban modifikime dhe integrimet 
e ligjit kushtetues 23 shkurt 1972, n. 1, që ka të bëjë me 
mandatin e Asamblesë rajonale siçiliane dhe të këshil-
lave rajonalë të rajoneve me statut të veçantë (G.Z. 14 
prill 1989, n. 87), dhe ligjin kushtetues 23 shtator 1993, n. 
2, që përmban modifikimet dhe integrimet e statuteve 
speciale për rajonet: Valle d’Aosta, Sardegna, Friuli-Ve-
nezia Giulia dhe për Trentino-Alto Adige (G.Z. 25 shtator 
1993, n. 226).

[23] (Shënim për nenin 117).
Nen që rezulton nga zëvendësimi i tekstit të mëparshëm 
të bërë me nenin 3 të ligjit kusht. n. 3 të vitit 2001, supra 
cit.
Teksti origjinar ishte si në vijim: Neni 117).
«Rajoni nxjerr për çështjet në vijim norma legjislative bren-
da limiteve të principeve themelore të përcaktuara nga 
ligjet e Shtetit, me kusht që këto norma të mos jenë në kon-
flikt me interesin kombëtar dhe atë të Rajoneve të tjera:
•	 rregulloret e zyrave dhe të enteve administrative që 

varen nga Rajonit;
•	 rrethet komunale;
•	 policia lokale urbane dhe rurale;
•	 panairet dhe tregjet;
•	 bamirësia publike dhe asistenca sanitare dhe spitalore;
•	 arsimi artizanal dhe profesional dhe asistenca shkol-

lore;
•	 muzetë dhe bibliotekat e enteve lokale;
•	 urbanistika;
•	 turizmi dhe industria e mikpritjes hotelore;
•	 tramvaje dhe linjat automobilistike të interesit rajonal;
•	 sistemi rrugor, ujësjellësit dhe punimet publike me 

interes rajonal;
•	 lundrimit dhe portet liqenore;
•	 ujërat mineral dhe termal;
•	 miniera, gurore e turbore;
•	 gjueti;
•	 peshkim në ujërat e brendshme;
•	 bujqësia dhe pyjet;
•	 artizanati.
•	 Çështje të tjera të përcaktuara nga ligjet kushtetuese.
•	 Ligjet e Republikës mund t’i delegojnë Rajonit kom-

petencat për nxjerrjen e normave për zbatimin e 
tyre».

[24] (Shënim për nenin 118).
Nen që rezulton nga zëvendësimi i tekstit të mëparshëm 
të bërë me nenin 4 të ligjit kusht. n. 3 i vitit 2001, supra cit.
Teksti origjinar ishte si në vijim: Neni 118
«I takojnë Rajonit funksionet administrative për çështjet 
e listuara në nenin e mëparshëm, me përjashtim të atyre 
me interes thjesht lokal, të cilat mund t’i atribuohen nga 
ligjet e Republikës për Provincat, Komunat ose enteve 
të tjera lokale.
Shteti me ligj mund t’ia delegojë Rajonit ushtrimin e 
funksioneve të tjera administrative.
Rajoni normalisht ushtron funksionet e veta administra-
tive duke ia deleguar Provincave, Komunave ose enteve 
të tjera lokale, ose duke u mbështetur në zyrat e tyre».

[25] (Shënim për nenin 119).
Nen që rezulton nga zëvendësimi i tekstit të mëparshëm 
të bërë me nenin 5 të ligjit kusht. n. 3 të vitit 2001, supra cit.
Teksti origjinar ishte si në vijim: Neni 119
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«Rajonet kanë autonomi financiare në format dhe bren-
da limiteve të përcaktuara nga ligjet e Republikës, që e 
bashkërendisin me financat e Shtetit, të Provincave dhe 
Komunave.
Rajoneve u caktohen taksat e tyre dhe kuotat e taksave 
shtetërore, në lidhje me nevojat e Rajoneve për shpen-
zimet e nevojshme për të përmbushur funksionet e tyre 
normale.
Për të përmbushur qëllime të caktuara, dhe veçanërisht 
për të vlerësuar Jugun dhe Ishujt, Shteti i cakton sipas 
ligjit Rajoneve të veçanta kontribute speciale.
Rajoni ka pronën e vet shtetërore dhe pasuritë e veta, 
sipas modaliteteve që përcaktohen nga ligjet e Repu-
blikës».

[26] (Shënim për nenin 120).
Nen që rezulton nga zëvendësimi i tekstit të mëparshëm 
të bërë me nenin 6 të ligjit kusht. n. 3 i vitit 2001, supra cit.
Teksti origjinar ishte si në vijim: Neni 120
«Rajoni nuk mund të caktojë taksa doganore për impor-
tin ose eksportin apo transitin midis Rajoneve.
Nuk mund të marrë masa që në ndonjë farë mënyre 
mund të pengojnë lëvizjen e lirë të personave dhe të 
sendeve midis Rajoneve.
Nuk mund të kufizojë të drejtën e qytetarëve për të 
ushtruar në çdo pjesë të territorit kombëtar profesionin, 
detyrën ose punën e tyre».

[27] (Shënim për nenin 121).
Neni është modifikuar si në vijim, në paragrafin e dytë 
dhe të katërt, me ligjin kusht. të 22 nëntorit 1999, n. 1 
(G.Z. 22 dhjetor 1999, n. 299).
Teksti i mëparshëm sanksiononte: Neni 121
«Organet rajonale janë: Këshilli rajonal, Kryesia e këshillit 
drejtues rajonal dhe Presidenti i saj».
Këshilli rajonal ushtron autoritetet legjislative dhe të rre-
gulloreve që i caktohen Rajonit si dhe funksionet e tjera 
që i janë dhënë nga Kushtetuta dhe ligjet. Mund t’i bëjë 
propozime për ligje Dhomave.
Kryesia e këshillit drejtues rajonal është organ ekzekutiv 
i Rajoneve.
Presidenti i Këshillit drejtues rajonal përfaqëson Rajoni, 
shpall ligjet dhe rregulloret rajonale; drejton funksionet 
administrative që i delegohen nga Shteti Rajonit, në për-
puthje me udhëzimet e Qeverisë qendrore».

[28] (Shënim për nenin 122).
Nen që rezulton nga zëvendësimi i bërë me nenin 2 të 
ligjit kushtetues të datës 22 janar 1999, n. 1 (G.Z. 22 dhje-
tor 1999, n. 299).
Në nenin 5, që përmban «dispozitat transitore», i njëjti 
ligji kushtetues ka disponuar si në vijim:
1. Deri në datën e hyrjes në fuqi të statuteve të reja ra-

jonale dhe ligjeve të reja zgjedhore, sipas paragrafit 
të parë të nenit 122 të Kushtetutës, të ndryshuar me 
nenin 2 të këtij ligji kushtetues, zgjedhja e Presidentit 
të Këshillit drejtues rajonal është kontekstuale me ri-
novimin e Këshillave përkatëse rajonale 

 dhe kryhet me modalitetet e parashikuara nga di-
spozitat e ligjit të zakonshëm në fuqi që rregullojnë 
zgjedhjen e Këshillave rajonale. Janë kandidatë për 
Presidencën e Këshillit drejtues rajonal personat në 
krye të listave rajonale. Shpallet i zgjedhur Presiden-
ti i Këshillit drejtues rajonal kandidati që ka arritur 
numrin më të madh të votave të vlefshme në rang 
rajoni. Kryetari i Këshillit drejtues rajonal bën pjesë 
në Këshillin rajonal. Zgjidhet me detyrën e këshill-
tarit kandidati me detyrën e Presidentit të Këshillit 
drejtues rajonal që ka marrë një numër votash të 
vlefshme menjëherë pas kandidatit të zgjedhur që 
është shpallur President. Zyra qendrore rajonale i re-
zervon, për këtë qëllim, posti i fundit që eventualisht 
i takon listave të qarqeve administrative të lidhura 
eksponentin e listës rajonale të shpallur me detyrën 
e këshilltarit, në rastin e parashikuar në numrin 3) të 
paragrafit të trembëdhjetë të nenit 15 të ligjit të 17 
shkurtit 1968, n. 108, i futur nga paragrafi 2 i nenit 3 të 
ligjit të 23 shkurtit 1995, n. 43, ose përndryshe, posti 
i caktuar me mbetjen ose me shifrën elektorale më të 
vogël, ndërmjet atyre që gjenden në vetë listat, gjatë 
kolegjit unik rajonal për shpërndarjen e posteve të 
qarqeve elektorale të mbetura. Nëse të gjitha postet 
që i takojnë listave të lidhura kanë qenë caktuar me 
herës të plotë në qarqet elektorale, Zyra Qendrore Ra-
jonale procedon për caktimin e një posti shtesë, i cili 
duhet të merret parasysh për përcaktimin e kuotës 
konsekuente të përqindjes së posteve që u takojnë 
listave të shumicës brenda Këshillit rajonal.

2. Deri në datën e hyrjes në fuqi të statuteve të reja rajo-
nale duhet të respektohen dispozitat e mëposhtme:
a) brenda dhjetë ditëve nga data e shpalljes, Presi-

denti i Këshillit drejtues rajonal emëron anëtarët 
e Këshillit drejtues rajonal, duke përfshirë një 
Zëvendëspresident, që më vonë mund t’i revokojë;

b) në rast se Këshilli rajonal miraton me shumicë ab-
solute një mocion mosbesimi të motivuar kundër 
Presidentit të Këshillit drejtues rajonal, që paraqi-
tet nga të paktën një e pesta e anëtarëve të tij dhe 
që vihet në diskutim jo më përpara se tri ditë nga 
paraqitja, brenda tre muajve procedohet në lidhje 
me shpalljen e zgjedhjeve të reja të Këshillit dhe të 
Presidentit të Këshillit drejtues rajonal. Procedohet 
në të njëjtën mënyrë për shpalljen e zgjedhjeve 
të Këshillit dhe të Presidentit të Këshillit drejtues 
rajonal në rast të dorëheqjes së tij të vullnetshme, 
për një pengim të përhershëm ose të vdekjes së 
Presidentit».

Në formulimin origjinar, neni 122 sanksiononte si në vi-
jim: Neni 122.
«Sistemi i zgjedhjeve, numri dhe rastet e 
pazgjedhshmërisë ose të papajtueshmërisë së këshill-
tarëve rajonal vendoset nëpërmjet ligjeve të Republikës.
Askush nuk mundet në të njëjtën kohë të bëjë pjesë në 
një Këshill rajonal dhe në njërën nga Dhomat e Parla-
mentit ose në një Këshill tjetër rajonal.
Këshilli zgjedh ndërmjet anëtarëve të tij një president 
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dhe zyrën e presidencës për punën tij.
Këshilltarëve rajonal nuk mund t’u kërkohet llogari për 
opinionet e shprehura dhe për votat e dhëna gjatë 
ushtrimit të funksioneve të tyre. 
Presidenti dhe anëtarët e Këshillit drejtues rajonal zgjidhen 
nga radhët e anëtarëve të tij». [29] (Shënim për nenin 123).
Nen që rezulton nga zëvendësimi i tekstit të mëparshëm 
të bërë me nenin 3 të ligjit kusht. 22 nëntor 1999, n. 1 
(G.Z. 22 dhjetor 1999, n. 299) dha nga shtesa e paragrafit 
të fundit e disponuar me nenin 7 të ligjit kusht. n. 3 të 
vitit 2001, supra cit.
Në formulimin paraardhës, neni 123 sanksiononte: Neni 
123
«Çdo Rajon ka një statut i cili, në harmoni me Kushte-
tutën dhe ligjet e Republikës, përcakton rregullat për-
katëse për organizimin e brendshëm të Rajonit. Statuti 
rregullon ushtrimin e së drejtës së iniciativës dhe të refe-
rendumit mbi ligjet dhe masat administrative të Rajonit 
dhe publikimin e ligjeve dhe të rregulloreve rajonale.
Statuti miratohet nga Këshilli Rajonal nga një shumicë 
absolute të anëtarëve të tij, dhe aprovohet nëpërmjet 
ligjit të Republikës».
Sipas të njëjtit nen, paragrafit i dytë, statutet rajonale 
janë aprovuar nga ligjet e Republikës të datës 22 maj 
1971 (nn. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 
348, 349, 350), të datës 22 qershor 1971 (n. 480) dhe të 
datës 28 qershor 1971 (n. 519) (të publikuara në G.Z. 14 
qershor 1971, n. 148, supl.; 28 qershor 1971, n. 190, supl.; 
3 qershor 1971, n. 195) dhe, më tej, të modifikuar me 
ligjet e datës 9 nëntor 1990, n. 336 (G.Z. 21 nëntor 1990, 
n. 272, supl.). rreg.), 31 maj 1991, n. 180 (G.Z. 18 qershor 
1991, n. 141), 23 janar 1992, n. 44 (G.Z. 1 shkurt 1992, n. 
26, supl.). rreg.).

[30] (Shënim për nenin 124).
Me nenin 9, paragrafi 2, i ligjit kusht. n. 3 të vitit 2001, 
supra cit. Teksti i shfuqizuar sanksiononte si në vijim:
Neni 124
«Një komisar i Qeverisë, rezident në kryeqendrën e Ra-
jonit, mbikëqyr funksionet administrative të ushtruara 
nga Shteti dhe i bashkërendit me ato që ushtrohen nga 
Rajoni».

[31] (Shënim për nenin 125).
Paragrafi i parë i nenit 125 është shfuqizuar nga neni 9, 
paragrafi 2, i ligjit kusht. n. 3 i vitit 2001, supra cit.
Paragrafi i shfuqizuar ishte si në vijim: 
Neni 125
«Kontrolli i ligjshmërisë mbi akteve administrative të 
Rajonit ushtrohet në formë të decentralizuar, nga një 
organ i Shtetit, në mënyrën dhe brenda kufijve të për-
caktuar nga ligjet e Republikës. Ligji mundet në disa 
raste të caktuara të pranojë kontrollet përkatëse, vetëm 
për efekt të promovimit, me kërkesë të arsyetuar, rishiki-
min e vendimit nga ana e Këshillit rajonal».

[32] (Shënim për nenin 126).
Nen që rezulton nga zëvendësimi i tekstit të mëparshëm 

të bërë me nenin 4 të ligjit kushtetues të datës 22 janar 
1999, n. 1 (G.Z. 22 dhjetor 1999, n. 299).
Në formulimin origjinar, neni 126 sanksiononte si në vi-
jim: 
Neni 126
«Këshilli rajonal mund të shkrihet, kur kryen akte në 
kundërshtim me Kushtetutën ose bën shkelje të rënda 
ligjore, ose kur nuk i përgjigjet ftesës së Qeverisë për të 
zëvendësuar Këshillin drejtues rajonal ose Presidentin, 
të cilët kanë kryer akte të ngjashme ose shkelje.
Mund të shkrihet kur, për shkak të dorëheqjes ose të pa-
mundësisë për formimin e një shumice, është në gjendje 
të funksionojë.
Ai mund të shkrihet gjithashtu për arsye të sigurisë 
kombëtare.
Shpërndarja vendoset me një dekret të motivuar të Pre-
sidentit të Republikës, pas konsultimeve me një Komi-
sion të krijuar deputetësh dhe senatorësh, për çështjet 
rajonale, në mënyrat e përcaktuara nga ligjet e Repu-
blikës.
Me dekretin e shpërndarjes emërohet një Komision prej 
tre qytetarësh që mund të zgjidhen në Këshillin Rajo-
nal, i cili shpall zgjedhjet brenda tre muajve dhe merr 
masa administrative të zakonshme që janë kompetencë 
e Këshillit drejtues rajonal dhe e akteve nuk mund të 
shtyhet e që duhet të paraqiten për ratifikim para Këshil-
lit të ri».

[33] (Shënim për nenin 127).
Nen që rezulton nga zëvendësimi i bërë me nenin 8 të 
ligjit kusht. n. 3 të vitit 2001, supra cit. Teksti i nenit në 
formulimin origjinari ishte si në vijim:
Neni 127
«Çdo ligj i aprovuar nga Këshilli rajonal i komunikohet 
Komisarit që, përveç rastit kur kundërshtohet nga ana 
e Qeverisë, duhet ta rishikojë brenda një afati prej 
tridhjetë ditësh nga njoftimi.
Ligji shpallet brenda dhjetë ditësh pas vizës së mirati-
mit dhe hyn në fuqi jo më herët se pesëmbëdhjetë ditë 
pas publikimit të tij. Nëse një ligj është deklaruar urgjent 
nga Këshilli rajonal, dhe Qeveria e Republikës e lejon, 
shpallja dhe hyrja në fuqi nuk i nënshtrohen afateve të 
përshkruara.
Qeveria e Republikës, kur gjykon se një ligj i aprovuar 
nga Këshilli rajonal tejkalon kompetencën e Rajonit ose 
hyn në konflikt me interesat kombëtare ose me ato të 
Rajoneve të tjera, e ridërgon tek Këshilli rajonal brenda 
afatit të caktuar për vendosjen e vizës së miratimit.
Kur Këshilli rajonal e aprovon përsëri me shumicën ab-
solute të anëtarëve të tij, Qeveria e Republikës mundet, 
brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga njoftimi, të ngrejë 
çështjen e ligjshmërisë përpara Gjykatës Kushtetuese, 
ose asaj që i takon për shkak konflikti të interesave për-
para Dhomave. Në rast dyshimi, Gjykata vendos se e kujt 
është kompetenca».

[34] (Shënim për nenin 128).
Me nenin 9, paragrafi 2, i ligjit kusht. n. 3 të vitit 2001, 
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supra cit. 
Teksti i nenit të shfuqizuar ishte si në vijim:
Neni 128
«Provincat dhe Komunat janë ente autonome për sa i 
përket principeve të vendosura nga ligjet e përgjithshme 
të Republikës, të cilat përcaktojnë funksionet».

[35] (Shënim për nenin 129).
Me nenin 9, paragrafi 2, i ligjit kusht. n. 3 të vitit 2001, 
supra cit.
Teksti i nenit të shfuqizuar ishte si në vijim:
Neni 129
«Provincat dhe Komunat janë gjithashtu qarqe elektora-
le të decentrimit shtetëror dhe rajonal.
Qarqet elektorale provinciale mund të ndahen në rrethe 
vetëm me funksione administrative për një decentrali-
zim të mëtejshëm».

[36] (Shënim për nenin 130).
Me nenin 9, paragrafi 2, i ligjit kusht. n. 3 të vitit 2001, 
supra cit. 
Teksti i nenit të shfuqizuar ishte si në vijim:
Neni 130
«Një organ i Rajonit, i krijuar në mënyrën e parashikuar 
nga ligji i Republikës, ushtron, edhe në formë të decen-
tralizuar, kontrollin e ligjshmërisë së akteve të Provinca-
ve, Komunave dhe të enteve të tjera lokale.
Në disa raste të përcaktuara me ligj mund të ushtrohet 
kontrolli përkatës, në formën e një kërkese të motivuar 
ndaj enteve që marrin vendime në mënyrë që ata të ri-
shikojnë vendimin e tyre».

[37] (Shënim për nenin 131).
Nen që është zëvendësuar në këtë mënyrë me nenin 1 
të ligjit kusht. 27 dhjetor 1963, n. 3, që ka themeluar Ra-
jonin «Molise». Krahaso Nenin 57 dhe XI të dispozitave 
tranzitore dhe përfundimtare.
Në formulimin origjinar, neni 131 nën diçiturën «Abruzzi 
e Molise» përcaktonte një rajon të vetëm.

[38] (Shënim për nenin 132).
Paragrafi i dytë i këtij neni është modifikuar si në vijim nga 
neni 9, paragrafi 1, i ligjit kusht. n. 3 i vitit 2001, supra cit.
Në formulimin origjinar ai sanksiononte si në vijim: 
Neni 132
«Është e mundur, nëpërmjet një referendumi dhe me 
një ligj të Republikës, të lejohen Provincat dhe Komunat, 
të cilat bëjnë kërkesë, të shkëputen nga një Rajon dhe të 
bashkohen me një rajon tjetër».
Për disiplinën e referendumeve të parashikuara në këtë 
nen, shih Kreu i III i ligjit të datës 25 maj 1970, n. 352.

[39] (Shënim për nenin 134).
Paragrafi i fundit është modifikuar si mëposhtë me ne-
nin 2 të ligjit kusht. 16 janar 1989, n. 1. Teksti origjinar i 
këtij paragrafi sanksiononte:
«në lidhje me akuzat e ngritura kundër Presidentit të Re-
publikës dhe Ministrave, në bazë të Kushtetutës».

Krahaso tani neni 96, në formulimin aktual, pas modifi-
kimit që është bërë nëpërmjet nenit 1 të ligjit kusht. n. 
1 të vitit 1989.

[40] (Shënim për nenin 135).
Nen që është zëvendësuar në këtë mënyrë me nenin 1 
të ligjit kushtetues të datës 22 nëntor 1967, n. 2, dhe më 
pas i modifikuar, në paragrafin e fundit të ligjit kushte-
tues të datës 16 janar 1989, n. 1.
Shih nenin 10 të ligjit kushtetues të datës 11 mars 
1953, n. 1 (shfuqizuar nga ligji n. 2 i vitit 1967). Teksti i 
mëparshëm i nenit 135 sanksiononte:
Neni 135
«Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 15 gjykatës, një e 
treta e të cilëve emërohen nga Presidenti i Republikës, 
një e treta nga Parlamenti në seancë të përbashkët 
dhe një e treta tjetër nga magjistraturat supreme të za-
konshme dhe administrative.
Gjykatësit e Gjykatës kushtetuese zgjidhen ndër magji-
stratët, përfshirë edhe pensionistët e juridiksioneve të 
larta të zakonshme dhe administrative, të profesorëve 
të universiteteve të lëndëve juridike dhe avokatëve që 
kanë të paktën 20 vjet përvojë pune.
Gjykata e zgjedh presidentin nga radhët e anëtarëve të saj.
Gjyqtarët emërohen për dymbëdhjetë vjet, rinovohen 
pjesërisht sipas normave të përcaktuara me ligj dhe nuk 
rizgjidhen menjëherë.
Funksioni i gjykatësit kushtetues është i papajtueshëm 
me atë të anëtarit të Parlamentit ose të një Këshilli rajo-
nal, me ushtrimin e profesionit të avokatit dhe me çdo 
detyrë a funksion të përcaktuar nga ligji.
Në gjykimet e akuzës kundër Presidentit të Republikës 
dhe kundër ministrave ndërhyjnë, përveç gjyqtarëve të 
zakonshëm të Gjykatës, gjashtëmbëdhjetë anëtarë të 
zgjedhur në fillim të çdo legjislature nga Parlamenti në 
seancë të përbashkët ndërmjet radhëve të qytetarëve 
që plotësojnë kushtet tu zgjedhur senatorë.

[41] (Shënim për nenin 135, paragrafi i pestë).
Shih, gjithashtu, nenin 6 të ligjit kushtetues të datës 
11 mars 1953, n. 87, dhe nenin 7 të rregullores së 
përgjithshme të Gjykatës kushtetuese.

[42] (Shënim për nenin 135, paragrafi i gjashtë). Kra-
haso Nenin 7 të ligjit kushtetues të datës 11 mars 
1953, n. 87.
Për papajtueshmërinë me funksionin e këshilltarit rajo-
nal, shih nenin 4 të ligjit me datë 23 mars 1981, n. 154. 
Nenin 11 të ligjit me datë 11 prill 1990, n. 74 përcakton 
komponentët e Këshillit të lartë të magjistraturës e pa-
pajtueshmërinë me detyrën e Gjykatësit kushtetues.

[43] (Shënim për nenin 135, paragrafi i shtatë).
Krahaso rregulloren parlamentare 7-28 qershor 1989 dhe, 
përveç kësaj, ligjet kusht. të datës 22 nëntor 1967, n. 2, dhe 
të datës 11 mars 1953, n. 1, ligjin e datës 11 mars 1953, n. 87 
dhe, sidomos, ligjin e datës 2 janar 1962, n. 20 dhe Normat 
integruese për gjykimet e akuzës me datë 27 nëntor 1962.
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[44] (Shënim për nenin 136, paragrafi i dytë). Kraha-
so Neni 30 i ligjit 11 mars 1953, n. 87.

[45] (Shënim për nenin 137, paragrafi i parë).
Krahaso ligji kusht. 9 shkurt 1948, n. 1 dhe ligjin kusht. 
11 mars 1953, n. 1.

[46] (Shënim për nenin 137, paragrafi i dytë). Shih 
ligjin 11 mars 1953, n. 87.

[47] (Shënim për nenin 138).
Për sa i përket disiplinës në lidhje me referendumin e pa-
rashikuar në këtë nen, shih Kreun e I të ligjit me datë 25 
maj 1970, n. 352.

[48] (Shënim në kreun e IV të dispozitave transitore 
dhe përfundimtare).
Krahaso nenet 57 e 131, ashtu siç janë modifikuar nga 
ligji kusht. 27 dhjetor 1963, n. 3.

[49] (Shënim në kreun e VII të dispozitave transitore 
dhe përfundimtare).
Paragrafi i tretë i kësaj dispozite është shfuqizuar me ne-
nin 7 të ligjit kusht. me datë 22 nëntor 1967, n. 2. Ai di-
spononte:
«Gjykatësit e Gjykatës kushtetuese të emëruar në 
përbërjen e parë të vetë Gjykatës nuk i nënshtrohet 
rinovimit të pjesshëm dhe të mbeten në detyrë për 
dymbëdhjetë vjet».

[50] (Shënim në kreun e XI të dispozitave transitore 
dhe përfundimtare).
Afati, i parashikuar në këtë artikull, është shtyrë deri me 
31 dhjetor 1963, me ligjin kushtetues të 18 marsit 1958, 
n. 1 (G.Z. 1 prill 1958, n. 79), dhe brenda të njëjtit afat 
është krijuar Rajoni Molise (krahaso nenin 131).

[51] (Shënim në kreun e XIII të dispozitave transitore 
dhe përfundimtare).
Sipas afateve të ligjit kushtetues të datës 23 tetor 2002, 
n. 1 (G.Z. 26 tetor 2002, n. 252), «paragrafi i parë dhe i 
dytë i kreut të XIII të dispozitës transitore dhe përfun-
dimtare të Kushtetutës, konsumojnë krejtësisht efektet 
e tyre duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji 
kushtetues».
Paragrafët e sipërthënë dispononin si në vijim: XIII disp. 
trans. dhe përfund.
«Anëtarët dhe pasardhësit e dinastisë Casa Savoia nuk 
janë votues dhe nuk mund të zënë poste publike e as 
mund të kenë funksione zgjedhore.
Ish mbretërve të dinastisë Casa Savoia, të bashkëshorte-
ve të tyre dhe pasardhësve të tyre meshkuj, i ndalohet 
hyrja dhe qëndrimi në territorin kombëtar».

[52] (Shënim në kreun e XV të dispozitave transitore 
dhe përfundimtare).
Dekreti, i shpallur si «dekret ligjor i mëkëmbësisë», i 25 
qershorit 1944, n. 151 me titullin «Asambleja për Kushte-

tutën e re të Shtetit, betimi i anëtarëve të Qeverisë dhe 
aftësia e Qeverisë për të nxjerrë norma ligjore» (G.Z. 8 
korrik 1944, n. 39, seria speciale), përmbante dispozitat 
e mëposhtme:
D.LGS.LGT. 25 QERSHOR 1944, N. 151
Neni 1 - «Pas çlirimit të territorit kombëtar, format insti-
tucionale do të zgjidhen nga populli italian, për këtë qël-
lim do të zgjedhë, me votim të drejtpërdrejtë universale 
dhe të fshehtë, një Asamble Kushtetuese për të miratuar 
Kushtetutën e re të Shtetit.
Mënyrat dhe procedurat do të përcaktohen me masa të 
mëtejshme».
Neni 2 - «Shfuqizohet ‘dispozita në lidhje me zgjedhjen 
e Dhomës së re të Deputetëve dhe mbledhjen e saj 
brenda katër muajve pas përfundimit të gjendjes së ta-
nishme të luftës, që përmbahet në paragrafin e tretë të 
nenit unik të Rr. dekret-ligj të 2 gushtit 1943, n. 175, me 
të cilën u deklarua e mbyllur seanca parlamentare dhe 
shpërndau Dhomën e Fashove dhe të korporatave».
Neni 3 - «Ministrat dhe Sekretarët e Shtetit betohen për 
nder të tyre se do t’i ushtrojnë funksionet e tyre në inte-
resin suprem të Kombit dhe nuk do të kryejnë, deri në 
mbledhjen e Asamblesë Kushtetuese, akte që mund të 
rrezikojnë, në ndonjë mënyrë, zgjidhjen e çështjes insti-
tucionale».
Neni 4 - «Përderisa të mos ketë hyrë në funksion Parla-
menti i ri, masat që kanë fuqi ligjore do të vendosen nga 
Këshilli i Ministrave.
Këto dekrete legjislative të parashikuar në paragrafin 
e mësipërm janë të sanksionuar dhe të shpallur nga 
Mëkëmbësi i Përgjithshëm i Mbretërisë me anë të for-
mulës:
«Duke pasur parasysh vendimin e Këshillit të Ministrave; 
«Me propozimin e...
«Kemi sanksionuar dhe shpallim si në vijim: ...».
Neni 5 - «Derisa të mbetet në fuqi dispozita e nenit 2, 
paragrafi i parë, i Rr. dekret-ligj i 30 gushtit 1943, n. 2/B, 
dekretet në lidhje me argumentet e përcaktuar në nenin 
1 të ligjit me datë 31 janar 1926, n. 100, shpallen nga 
Mëkëmbësi i Përgjithshëm i Mbretërisë me formulën:
«Pasi është dëgjuar Këshilli i Ministrave; «Me propozimin 
e ...
«Kemi dekretuar dhe dekretojmë...».
Neni 6 - «Ky dekret hyn në fuqi në ditën e publikimit të 
tij në Gazetën Zyrtare të Mbretërisë - seria speciale - dhe 
do t’i paraqitet Asambleve legjislative për konvertimin 
në ligj.
Presidenti i Këshillit të Ministrave, propozues, është i au-
torizuar të paraqesë
projektligjin përkatësi.
I urdhërojmë, të gjithë atyre që u takon, ta respektojnë 
këtë dekret dhe ta zbatojnë si ligjin e Shtetit».

[53] (Shënim në kreun e XVII të dispozitave transito-
re dhe përfundimtare).
Teksti i dekretit legjislativ i mëkëmbësisë me datë 16 
mars 1946, n. 98, që përmban «Integrime dhe modifi-
kime në dekretin legjislativ të mëkëmbësisë me datë 
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25 qershor 1944, n. 151, në lidhje me Asamblenë për 
kushtetutën e re të Shtetit, me betimin e anëtarëve të 
Qeverisë dhe për kompetencën e Qeverisë për për të 
nxjerrë norma juridike» (G. Z. 23 mars 1946, n. 69), përm-
bante dispozitat e mëposhtme:
D.LGS.LGT. 16 mars 1946, n. 98
Neni 1 - «Njëkohësisht me zgjedhjet për Asamblenë 
Kushtetuese populli do të thirret për të vendosur 
nëpërmjet referendumit për formën institucionale të 
shtetit (Republikë ose Monarki)».
Neni 2 - «Nëse shumica e votimit zgjedhësve votues ven-
dos në favor të Republikës, Asambleja, pas themelimit të 
saj, si aktin e saj të parë, do të zgjedhë Kryetarin provizor 
të Shtetit, i cili do të ushtrojë funksionet e tij, derisa të 
emërohet Kryetari i Shtetit përputhje me Kushtetutën e 
miratuar nga Asambleja.
Për zgjedhjen e Kryetarit provizor të Shtetit kërkohet një 
shumicë prej tri të pestave të anëtarëve të Asamblesë. 
Nëse gjatë shqyrtimit të votave në votimin e tretë nuk 
do të jetë arritur një shumicë e tillë, do të mjaftojë shu-
mica absolute.
Pasi të jetë bërë zgjedhja e Kryetarit provizor të Shtetit, 
Qeveria aktuale në fuqi do t’i paraqesë dorëheqjen e saj 
dhe Kryetari provizor i Shtetit do të japë detyrën për for-
mimin e Qeverisë së re.
Në hipotezën e parashikuar nga paragrafi i parë, nga 
dita e shpalljes së rezultateve të referendumit dhe deri 
në zgjedhjen e Kryetarit provizor të Shtetit, funksionet 
e përkatëse do të ushtrohen nga Presidenti i Këshillit të 
Ministrave që është në fuqi në ditën e zgjedhjeve.
Nëse shumica e zgjedhësve votues vendos në favor të 
Monarkisë, do të vazhdojë regjimi aktual i Mëkëmbësisë 
deri në hyrjen në fuqi të rezolutave të Asamblesë në 
lidhje me Kushtetutën e re dhe me Kryetarin e Shtetit».
Neni 3 - «Gjatë periudhës së Asamblesë Kushtetuese 
deri në thirrjen e Parlamentit në bazë të Kushtetutës së 
re, pushteti legjislativ mbetet i deleguar, përveç çështje-
ve kushtetuese, Qeverisë, me përjashtim të ligjeve 
zgjedhore dhe ligjeve për aprovimin e traktateve ndër-
kombëtare, të cilat do të vendosen nga Asambleja.
Qeveria mund t’i paraqesë për ekzaminim Asamblesë 
çdo argument tjetër për të cilin mendohet se është i ne-
vojshëm vendimi i saj.
Qeveria ka përgjegjësi kundrejt Asamblesë Kushtetuese.
Mospranimi i një propozimi të qeverisë nga ana e Asam-
blesë nuk sjell si rezultat dorëheqjen e qeverisë. Këto 
janë të detyrueshme vetëm pas një votimi të veçantë të 
mocionit të besimit, që ndodh jo më përpara se dy ditë 
nga paraqitja e tij dhe pasi ai të miratohet nga shumica 
absolute e Anëtarëve të Asamblesë».
Neni 4 - «Asambleja Kushtetuese do të mbajë takimin e 
sajë të parë në Romë, në pallatin Palazzo di Montecito-
rio, ditën e njëzetedytë pas asaj në të cilën janë zhvilluar 
zgjedhjet.
Asambleja shpërndahet de jure ditën e hyrjes në fuqi të 
Kushtetutës së re, por jo më vonë se në muajin e tetë të 
mbledhjes së saj të parë. Ajo mund ta zgjasë këtë afat 
për jo më shumë se katër muaj.

Përderisa të mos ketë vendosur rregulloren e vet të 
brendshme Asambleja Kushtetuese do të aplikojë rre-
gulloren e brendshme të Dhomës së deputetëve të 
datës 1 korrik, 1900 dhe modifikimet e mëvonshme deri 
në vitin1922».
Neni 5 - «Derisa të mos ketë hyrë në funksionim Kushte-
tuta e re kompetencat e Kryetarit të Shtetit rregullohen 
nga normat e deritanishme në fuqi, meqenëse janë të 
zbatueshme».
Neni 6 - «Masat legjislative që nuk janë kompetencë e 
Asamblesë Kushtetuese sipas paragrafit të parë të nenit 
3, të miratuar gjatë periudhës së specifikuar aty, do t’i 
nënshtrohen ratifikimit të Parlamentit të ri brenda një 
viti pas hyrjes së tij në funksionim».
Neni 7 - «Brenda një periudhe prej tridhjetë ditësh nga 
data e dekretit të Mëkëmbësisë që shpall zgjedhjet e 
Asamblesë Kushtetuese punonjësit civilë e ushtarakë 
të Shtetit duhet të angazhohen, duke u betuar për nder 
të tyre, që të respektojnë dhe të zbatojnë plotësimin e 
detyrave të shtetit të tyre rezultatin e
referendumit institucional dhe vendimet përkatëse të 
Asamblesë Kushtetuese.
Asnjë prej angazhimeve që ata kanë marrë më parë, 
madje edhe duke u betuar, nuk kufizon lirinë e opinionit 
dhe të votës së punonjësve civil dhe ushtarakë të Shte-
tit».
Neni 8 - «Me dekret të Presidentit të Këshillit të Mini-
strave, pasi të jetë dëgjuar Këshilli i Ministrave, do të je-
pen normat në lidhje me zhvillimin e referendumit, me 
shpalljen e rezultateve të tij dhe me gjykimin përfun-
dimtar në lidhje me kundërshtimet, protestat dhe anke-
sat që lidhen me operacionet e referendumit, duke pa-
sur mundësi për të ndryshuar dhe integruar, për qëllime 
të tilla, dispozitat e dekretit legjislativ të Mëkëmbësisë 
të datës 10 mars 1946, n. 74, për zgjedhjen e deputetëve 
të Asamblesë Kushtetuese dhe për të disponuar që në 
fletëvotimet e Shtetit, që parashikohen nga dekreti i 
sipërpërmendur, të bëhen modifikimet e mundshme e 
të nevojshme.
Për përgjigjen ndaj referendumit duhet të përcaktohen 
dy shenja të veçantë e të dallueshëm».
Neni 9 - «Ky dekret hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në 
Gazetën Zyrtare të Mbretërisë.
Urdhërojmë që ky dekret, që mban vulën e Shtetit, të 
futet në Përmbledhjen zyrtare të ligjeve dhe dekreteve 
të Mbretërisë së Italisë, duke i dërguar të gjithë atyre 
që u takon ta respektojnë dhe ta zbatojnë atë si ligjin e 
Shtetit.».


