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KOSOVËS
MBI ÇËSHTJET KUSHTETUESE DREJTUAR KUVENDIT TË KSA TË
KOSOVËS,
TË RSFJ-së DHE TË RS TË SERBISË
KOSOVA KËRKON SUBJEKTIVITET TË BARABARTË
POLITIK NË JUGOSLLAVI
ASHA e Kosovës propozon që Kuvendi i KSA të Kosovës ta përgatisë dhe ta
proklamojë Deklaratën kushtetuese mbi pozitën e re kushtetuese të Kosovës
në rregullimin kushtetues të vendit në drejtim të barazisë së Kosovës në
federatë – konfederatë, si Kosovë e të gjithë qytetarëve dhe të nacionaliteteve
të barabarta të saj, në të cilën shqiptarët konsiderohen jo pakicë kombëtare
apo kombësi, por komb
I
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, duke iu përgjigjur me kënaqësi Komisionit për Çështje Kushtetuese të Kuvendit të RSFJ që, në kuadrin e
debatit publik për projektin e amendamenteve të Kushtetutës së RSFJ, të cilat i ka
përcaktuar Dhoma Federative e Kuvendit të RSFJ, ta studiojë projektin e amendamenteve dhe të japë mendimin dhe propozimet e veta, - më 14.6.1990 mbajti
Kuvendin, në të cilin u bë diskutimi publik mbi projektin e amendamenteve, dhe,
me atë rast, u konkludua që për mendimet dhe propozimet e kristalizuara në këtë
shqyrtim të informohet Kuvendi i RSFJ si përcaktues i projektit të amendamenteve, si dhe Kuvendi i KSA të Kosovës, si themelues i kësaj Akademie dhe
bashkëvendosës për ndryshimet e Kushtetutës së RSFJ-së.
Duke marrë parasysh integralitetin dhe ndërvarësinë e lëndës dhe të
problematikës kushtetuese; në të njëjtën mbledhje të Kuvendit të Akademisë, me
propozim të Kryesisë së Akademisë, u shqyrtua edhe pjesa e tekstit të propozimit
të Kryesisë së RS të Serbisë për nxjerrjen e Kushtetutës së re të RSS, që ka të bëjë
me krahinat. Me këtë rast u konstatua se është absolutisht i papranueshëm
orientimi i Kryesisë së RS të Serbisë që synon degradimin e mëtejshëm të qenies
dhe të pozitës kushtetuese të KSA, duke e vlerësuar këtë orientim si thellësisht të
1

kundërt me kapitullin e parë të parimeve themelore të Kushtetutës së RSFJ dhe
me nenet 2 e 4 të Kushtetutës së RSFJ, politikisht opresiv ndaj nacionalitetit
shqiptar dhe shprehjes kushtetuese - juridike të tij në bashkësinë jugosllave, si dhe
shumë të dëmshëm për marrëdhëniet ndërnacionale në Jugosllavi, dhe për
stabilitetin politik dhe kushtetues të saj.
Përveç kësaj u konstatua se Kryesia e RS të Serbisë me propozimet e veta për
krahina socialiste autonome drejtpërsëdrejti shkel Kushtetutën e Republikës së
vet. Sikurse, dihet, në pikën 2 të amendamentit 47 të Kushtetutës së RS të Serbisë,
me të cilin iu mor subjektiviteti i KSA në mbrojtjen e autonomitetit të tyre,
qëndron ky pohim: “Me ndryshime të Kushtetutës së RS të Serbisë, nuk mund të
ndryshohen pozita, të drejtat dhe detyrat e krahinave autonome të përcaktuara
me Kushtetutën e RSFJ-së”. _
Me këtë rast, në mënyrë të veçantë, u shfaq habia se si establishmenti politik i
RS të Serbisë do të mund ta dekonstitucionalizonte Kushtetutën e KSA të
Kosovës, kur dihet se në shtetin juridik, në mënyrë kushtetuese-juridike. Kjo do të
mund të bëhej vetëm me ndryshimin e Kushtetutës së RSFJ, e një ndryshim i
këtillë i Kushtetutës së RSFJ nuk mund të bëhet pa pajtimin e Kuvendit të KSA të
Kosovës.
Gjithashtu u shfaq habia në lidhje me intencën e pakuptueshme dhe
anakronike të Kryesisë së tashme të RS të Serbisë që në RS të Serbisë të nxirret
Kushtetuta e re para dhe pa organizimin e zgjedhjeve të lira në RS të Serbisë dhe
konstituimit shumëpartiak të kuvendeve; një habi e këtillë do të shfaqej edhe ndaj
Kryesisë së RSFJ dhe Kryesisë së cilësdo republike e krahine nëse, në kundërshtim
me trendet demokratike bashkëkohëse në botë do të nxirrte kushtetutën e re në
kushtet e strukturës politike moniste.
Në qoftë se Kushtetuta ekzistuese do të ishte pengesë për nxjerrjen e ligjit për
partitë politike dhe shoqatat e qytetareve, për zgjedhjet e lira dhe konstituimin
plural të kuvendeve, do të mjaftonte vetëm një amendament i Kushtetutës, i
aprovuar me procedurë të shpejtë, që do t'i mundësonte të gjitha këto, e që kjo ka
mundur të bëhet deri tash.
Kuvendi i KSA të Kosovës, në bazë të së drejtës së Krahinës për vetorganizim,
që del nga parimet themelore të Kushtetutës së RSFJ, do të mund ta nxirrte dhe
duhet ta nxjerrë ligjin e vet për partitë politike dhe shoqatat e qytetarëve sikurse ka
vepruar mirë që nuk e ka dhënë pëlqimin për iniciativën e Kryesisë për nxjerrjen e
Kushtetutës së re, madje, jo vetëm për shkak të qasjes së papranueshme të kësaj
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iniciative ndaj qenies kushtetuese dhe pozitës së KSA, por edhe për faktin se
punët rreth përgatitjeve dhe aprovimit të kushtetutave të reja në Jugosllavi duhet
t'i kryejnë kuvendet e reja të konstituuara në bazë të pluralizmit politik.
Në kuadër të debatit më të gjerë për çështjet kushtetuese në lidhje me
amendamentet e Kushtetutës së RSFJ, propozimin e RS të Serbisë për nxjerrjen e
Kushtetutës së re të RSS dhe në lidhje me iniciativën e mëparshme të Kryesisë së
RSFJ për nxjerrjen e Kushtetutës së RSFJ,
1. Kuvendi i KSA të Kosovës lutet që ta përgatisë dhe ta proklamojë
Deklaratën kushtetuese mbi pozitën e re kushtetuese të Kosovës në rregullimin
kushtetues të vendit në drejtim të barazisë së Kosovës në federatë–konfederatë si
Kosovë e të gjithë qytetarëve dhe nacionaliteteve të barabarta të saj, në të cilën
shqiptarët konsiderohen, jo pakicë kombëtare, apo kombësi, por KOMB (popull)
si në Kosovë ashtu edhe në Jugosllavi me subjektivitet të barabartë politik.
Kjo deklaratë kushtetuese (sipas nevojës, e fuqizuar edhe me referendum) do
të ishte akt i vetëvendosjes politike të Kosovës në kuadrin e Jugosllavisë dhe bazë
ndërtimit të pozitës së vet burimore në dialogun politiko-kushtetues të vendit, si
dhe bazë e përgatitjes dhe e aprovimit të Kushtetutës së re të Kosovës.
2. Kuvendit të KSA të Kosovës gjithashtu i propozohet që ta anulojë vendimin
e 23 marsit të vitit 1989 për dhënien e pëlqimit për amendamentet e Kushtetutës
së RS të Serbisë, sepse shumë fakte flasin se, përpos që është bërë presion
antikushtetues në Kuvendin e KSA të Kosovës, që në kushtet e aplikimit të
gjendjes së jashtëzakonshme në Kosovë, të japë pëlqimin për amendamentet me
të cilat është cenuar në mënyrë drastike autonomia e KSA të Kosovës, gjithashtu
është aplikuar procedurë antikushtetuese në deklarimin e Kuvendit të KSA të
Kosovës në lidhje me amendamentet. Me atë rast, në mbledhjen e Kuvendit, më
23 mars 1989 përpos parregullsive të tjera të vrazhda procedurale, në procesin e
votimit morën pjesë edhe jodelegatë, për çka flasin incizimet publike të aktit të
votimit në Kuvend. (Fotografia e faqes së parë të gazetës “Jedinstvo” të 24 marsit
të vitit 1989).
3. Kuvendi i KSA të Kosovës lutet njëkohësisht që në bazë të nenit 301, alineja
6, të Kushtetutës së RS të Serbisë ta njoftojë Kuvendin e RS të Serbisë dhe
Kuvendin e KSA të Vojvodinës, se me ligje të veta, përkatësisht ligje krahinore do
t'i rregullojë lëmenjtë (arsimi, universiteti, mbrojtja shëndetësore etj.) të rregulluara gjer më tani me ligje republikane në bazë të nenit 301 të Kushtetutës së
RS të Serbisë (ligjet unikie me “ujdi”). Në këtë rast, përveç cungimit të shtuar të
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autonomitetit të Kosovës me këto ligje, Kuvendi do të duhej të kishte gjithashtu
parasysh amendamentin XXXI, pika 5, të Kushtetutës së RS të Serbisë, i cili u jep
të drejtë centraliste organeve administrative republikane që ato t'u japin instruksione të detyrueshme organeve krahinore dhe organeve të tjera administrative në
KSA për zbatimin e ligjeve republikane dhe të dispozitave të tjera republikane, të
cilat aplikohen në tërë territorin e Republikës. Këtu nuk duhet harruar se ligjet
unike “me ujdi” aplikohen në tërë territorin e Republikës dhe se edhe në këto ligje
(lëmenjtë që ato i rregullojnë) lidhen instruksionet centraliste me të cilat në mënyrë të njëanshme përcaktohet kuptimi dhe zbatimi i ligjit.
4. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës e ndien për obligim edhe
nder që Kuvendit të KSA të Kosovës t’i shprehë gatishmërinë që të japë
kontributin e saj për përgatitjen e deklaratës kushtetuese dhe të Kushtetutës së re
të Kosovës qoftë nëpërmjet trupave punuese të saj, qoftë nëpërmjet angazhimit
individual të akademikëve, si dhe të japë kontribut për bashkëpunim në çdo fushë
tjetër të mundshme.
II
Ne lidhje me projektin e amendamenteve të Kushtetutës së RSFJ, që i ka
iniciuar Këshilli Ekzekutiv Federativ, në këtë letër jepet pasqyra e përgjithshme e
mendimeve, sugjerimeve dhe e propozimeve qenësore në lidhje me amendamentet e propozuara dhe me këtë rast anëtarëve të Akademisë veçmas atyre të degës
juridike, ekonomike dhe politikologjike, u është rekomanduar që vërejtjet e tyre
më të hollësishme t’ia paraqesin individualisht Komisionit Kushtetues të
Kuvendit të RSFJ-së.
1.
Krahas vërejtjeve, sugjerimeve dhe propozimeve në lidhje me projektin e
amendamenteve të Kushtetutës së RSFJ, që do të paraqiten dhe do të sistematizohen në këtë letër, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës mbështet
plotësisht orientimet qenësore të projektit të amendamenteve që kanë të bëjnë me
reformën ekonomike dhe demokratike të vendit e që janë:
1. Pluralizmin i formave të pronës dhe tregu i lirë i orientuar për efikasitetin
ekonomik dhe zhvillimin e fuqisë ekonomike të vendit;
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2. Pluralizmi politik dhe dimensionin e sistemit shumëpartiak dhe formave të
tjera të organizimit dhe të bashkimit të lirë të qytetarëve;
3. Zgjedhjet e lira, të fshehta dhe të drejtpërdrejta në konstituimin e organeve
të pushtetit;
4. Zgjerimi i sferës së lirive dhe të drejtave të njeriut të qytetarit dhe shkalla më
e lartë e garantimit kushtetues të tyre.
Duke mbështetur orientimet e përmendura demokratike, në diskutim u vunë
në dukje rrjedha të theksuara antikushtetuese të politikës zyrtare ndaj Kosovës
dhe në Kosovë, sikurse është urdhëresa antikushtetuese e Këshillit Ekzekutiv të RS
të Serbisë, si organ ekzekutiv, që, me kërcënimin e forcave të milicisë serbe në
Kosovë, te sjellja si formë e vazhdimit faktik të gjendjes së jashtëzakonshme në
Kosovë nën mbrojtjen kushtetuese të amendamentit jokushtetues 43, të mos
zbatohen disa vendime gjyqësore dhe vendime të organeve vetëqeverisëse në
Kosovë. Po ashtu u theksua obstruksioni dhe pengesat e politikës zyrtare në lidhje
me konstituimin e pluralizmit politik dhe të zgjedhjeve të lira: u shfaq bindja se
amendamentet e Kushtetutës së RSFJ kanë kuptimin dhe arsyetimin e vet vetëm
në qoftë se me to drejtpërdrejt dhe menjëherë konstituohet sistemi shumëpartiak
dhe bëhen zgjedhjet e lira në të gjitha pjesët e Jugosllavisë.
2.
Në lidhje me tekstin dhe përmbajtjen e amendamenteve u kristalizuan këto
vërejtje qenësore, mendime dhe propozime:
a) Vërejtje të natyrës së përgjithshme dhe metodologjike
1. Duke mbështetur rregullimin e normimit të tepruar juridik të marrëdhënieve shoqërore, nuk do të ishte mirë që të bëhet konstitucionalizmi i disa marrëdhënieve dhe institucioneve qenësore, në mënyrë që materia rregullative në tërësi
t'i lihet rregullimit ligjor (për shembull: jodistinksioni kushtetues ndërmjet pasurisë shoqërore dhe shtetërore. - Amendamenti 50);
2. Duke mbështetur në mënyrë të barabartë mbrojtjen shtetërore dhe shoqërore të të gjitha formave të pronës si dhe konkurrencës së tyre në kushte të barabarta juridike dhe ekonomike, vetë deklarimi kushtetues “mbi barazinë e formave
të pronës” (amendamenti 50) mbase është i tepërt në pikëpamje leksike dhe konceptuale, përpos kësaj edhe i papërcaktuar në pikëpamje të strukturës së marrë5

dhënieve pronësore në shoqëri dhe të strukturës kuantitative të formave të
pronës;
3. Në rastet kur përmendet ligji republikan (edhe kur është fjala për arsyetimin
e tekstit të amendamenteve) duhet të përmendet krahas edhe ligji krahinor, meqenëse me dispozitat e Kushtetutës së RSFJ nuk bëhet prejudikim në favor të ligjit
republikan në distribuimin normativ ndërmjet Republikës dhe KSA. Përkundrazi,
në këtë distribuim presupozimi i rregullimit është në favor të legjislacionit krahinor. Duhet të përmendet gjithashtu se nuk është në pajtim me parimet e
Kushtetutës së RSFJ që të theksohet parimi i vetorganizimit vetëm në lidhje me
republikat (arsyetimi i projektit, të amendamentit, fq. 38). Po ky parim ka të bëjë
edhe me KSA dhe, për këtë arsye, për pos të tjerash, krahinat edhe e kanë kushtetutën e vet;
4. Duke mbështetur orientimet themelore të amendamenteve në konstituimin
e parakushteve qenësore institucionale të demokratizimit të jetës politike (sistemi
shumëpartiak, zgjedhjet e drejtpërdrejta), sferën rregullative të këtyre amendamenteve nuk duhet zgjeruar në çfarëdo ndryshimi të marrëdhënieve në federatë
(procedura e ndryshimit të Kushtetutës së RSFJ; përfaqësimi numerik i republikave dhe i krahinave në Kuvend etj). Kjo duhet t'i lihet lëndës së Kushtetutës së
re të RSFJ, kushtetutë kjo që do të kërkojë shqyrtime të thelluara dhe një dialog
më të thukët politik të subjekteve konstituive të federatës, përkatësisht të republikave dhe të krahinave;
5. Në sferën e garantimit më efikas të të drejtave dhe të lirive të njeriut, që tash
duhen bërë përpjekje për konstituimin kushtetues të institucionit të “ombudsmanit” në mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të qytetarëve në sferën e marrëdhënieve të qytetarëve dhe të organeve të pushtetit, duke ia vënë, me këtë rast,
materies ligjore profilimin më të afërt të këtij institucioni;
6. Në pjesën përkatëse të amendamentit, ose me amendament të ri, do të
duhej të inkorporohej pikënisja kushtetuese dhe deklarimi kushtetues se arsimi,
shkenca, kultura dhe shëndetësia janë pjesë integrale e reproduksionit shoqëror.
7. Propozohet heqja e dënimit me vdekje.
b) Vërejtje konkrete
1. Me amendamentin 49 do të duhej paraparë që alineja 17 e kapitullit III të
parimeve themelore të Kushtetutës së RSFJ, që flet për realizimin e bazës mate6

riale të barazisë së kombeve dhe të kombësive të Jugosllavisë të bëhet aline e
fundit e kapitullit I të parimeve themelore të Kushtetutës. Kjo do t'i përgjigjej
koherencës juridikopërmbajtjesore të kapitullit I të parimeve themelore;
2. Në amendamentin 58, pika 8, në të cilin proklamohet liria e organizimit dhe
e veprimit politik, do të duhej mbajtur vetëm formulimi mbi ndalimin e
organizimit dhe të veprimit politik të orientuar për ndërrimin e dhunshëm të
rregullimit kushtetues të vendit si dhe për shkeljen e lirive dhe të drejtave të njeriut e të qytetarit - te garantuara me kushtetutë. Bazat e tjera më të gjera të ndalimit të organizimit dhe të veprimit politik, që, zaten, janë objekt i mbrojtjes së
plotë penalo-juridike (tërësia territoriale, ndalimi i cytjes së mosdurimit kombëtar
etj.), me formulimet evazive (“rrezikim”) do të kontribuonin për arbitraritet shprehimor të organeve të pushtetit në lidhje me organizimin dhe veprimin e lirë
politik;
3. Në alternativën e alinesë 1 të amendamentit 64 preket në përpjesëtimin
numerik ekzistues të pjesëmarrjes së delegatëve – deputetëve të republikave dhe të
krahinave në Dhomën Federative, në dëm të participimit të KSA, e kjo nuk do të
mund të pranohej. Në qoftë se në këto amendamente (ndryshime kushtetuese)
do të bëheshin ndryshime në federatë, atëherë do të duhej paraparë pjesemarrjen
e KSA me numër të njëjtë të përfaqësuesve në Dhomën federative dhe në organet
e tjera federale. Ky solucion do të ishte në harmoni me barazinë kombëtare në
Jugosllavi duke hapur suaza më të gjera institucionale të pjesëmarrjes së barabatë
të popullit shqiptar në organet e përbashkëta federale të Jugosllavisë:
4. Amendamenti 70, i cili pjesërisht parasheh ndryshimin e procedurës së
tanishme kushtetuese mbi ndryshimin e Kushtetutës së RSFJ, jo vetëm që i tejkalon suazat e iniciativës së këtyre ndryshimeve kushtetuese, por, si i këtillë, është
i papranueshëm, sepse mund të sjellë deri në atë situatë që orientimet dhe opsionet e caktuara kushtetuese të njëanshme të favorizohen me vetë faktin që për
këto krijohet përparësia me mbivotim në fazën e parë të procedurës së ndryshimeve kushtetuese. Për këtë arsye edhe mendojmë se Kuvendi i KSA të Kosovës
nuk duhet ta aprovojë këtë amendament, si dhe përgjithësisht çfarëdo zgjidhjeje
në të cilën reduktohet pozita e KSA në federatë.
14.6.1990, Botuar te RILINDJA, e premte, 15.6.1990

7

8

DEKLARATA E KUVENDIT TË KOSOVËS
Duke u nisur nga vullneti i shprehur vendosmërisht anë e mbanë Kosovës,
nga ana e shumicës së popullsisë së Kosovës, vullnet ky i sublimuar edhe në
deklaratën e ASHA të Kosovës për pozitë të re kushtetuese të Kosovës, si dhe
duke u nisur nga roli dhe pozita e Kuvendit të Kosovës si organ përfaqësues dhe
kushtetutdhënës më i lartë i pushtetit dhe i vetëqeverisjes në Kosovë, Kuvendi i
Kosovës solemnisht shpallë:
DEKLARATËN KUSHTETUESE MBI KOSOVËN SI NJËSI TË
PAVARUR DHE TË BARABARTË NË KUADËR TË FEDERATËS
(KONFEDERATËS) TË JUGOSLLAVISË SI SUBJEKT I BARABARTË
ME NJËSITË E TJERA NË FEDERATË (KONFEDERATË)
1. Me këtë Deklaratë shprehet dhe shpallet qëndrimi burimor kushtetues i
popullsisë së Kosovës dhe i këtij Kuvendi si akt i vetëvendosjes politike në kuadër
të Jugosllavisë.
2. Ky Kuvend duke e shpallur nga ana e tij dhe në nivel të tij Kosovën si njësi
të barabartë në Jugosllavi, në bazë të principeve të demokracisë autentike mbi
respektimin e vullnetit të njerëzve dhe të kolektiviteteve njerëzore dhe kombëtare,
pret konfirmimin e këtij akti konstitutiv të tij në Kushtetutën e Jugosllavisë me
mbështetje të plotë të opinionit demokratik në Jugosllavi dhe të opinionit
ndërkombëtar.
3. Ky Kuvend Kosovën dhe pozitën e re kushtetuese të saj e konfirmon si
bashkësi politiko-kushtetuese dhe pozitë politiko-kushtetuese të përbashkët të
qytetarëve dhe nacionaliteteve të barabarta të Kosovës, ku shqiptarët si shumicë e
popullsisë së Kosovës dhe një ndër popujt më numerik në Jugosllavi, si dhe serbët
dhe të tjerët në Kosovë konsiderohen popull-komb dhe jo kombësi (pakicë
kombëtare).
4. Në ndërkohë, deri në aplikimin definitiv juridik të kësaj Deklarate
kushtetuese, Kuvendi dhe organet e pushtetit të Kosovë marrëdhëniet e tyre në
rendin kushtetues të Jugosllavisë i mbështesin në Kushtetutën në fuqi të
Jugosllavisë dhe jo në amendamentet e Kushtetutës së RS të Serbisë të vitit 1989,
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me ç’rast bëhet edhe anulimi i vendimit të Kuvendit të Kosovës i datës 23 mars
1989 mbi dhënien e pëlqimit në këto amendamente.
5. Kuvendi i Kosovës deri në nxjerrjen e Kushtetutës së re të Kosovës tash e
tutje do të komunikoj publikisht me këtë emërtim duke e emërtuar njëkohësisht
bashkësinë shoqërore-politike organ i së cilës është, vetëm si Kosovë.
Prishtinë, më 2 korrik 1990
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Delegatët, nënshkrues të
Deklaratës:

Para Kuvendit të Kosovës, më 2 korrik 1990
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Rilindja, e premte, 15.6.1990, faqe 5
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PROCESVERBAL
Nga mbledhja XXVII e Kuvendit të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve
të Kosovës, mbajtur më 14. 06. 1990, ora 12,00 në lokalet e Akademisë.
Të pranishëm akademikët: Musa A. Haxhiu, Mark Krasniqi, Gazmend
Zajmi, Dervish Rozhaja, Esad Mekuli, Idriz Ajeti, Jashar Rexhepagiq, Minir
Dushi, Muslim Mulliqi, si dhe anëtarët korrespondentë: Enver Gjerqeku dhe
Remzi Bakalli.
Mungojnë akademikët: Bozhidar Jovanoviq, Lubisha Rakiq, Osman Imami,
Sinan Hasani, Syrja Pupovci, Svetomir Arsiq, Rexhep Qosja Vladeta Vukoviq,
Vukashin Filipoviq, si dhe anëtari korrespondent Dragosllav Pejçinoviq.
Në mbledhje mori pjesë edhe Mr Zija Bylykbashi, sekretar i Akademisë.
Punën e Kuvendit e përcollën edhe gazetarë të mjeteve të informimit publik.
Mbledhjen e kryesoi akademiku Musa A. Haxhiu, Kryetar i Akademisë.
Para se të fillojë nga puna mbledhja e Kuvendit, sekretari i Akademisë i lexoi
telegramet të cilat i erdhën udhëheqjes së re të Akademisë me rastin e zgjedhjes
së tyre në Kryesinë e ASHAK.
Kuvendi njëzërit vendosi që pika e parë e rendit të ditës të propozuar,
përkatësisht miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet XXV e XXVI të
Kuvendit të Akademisë të shtyhet për mbledhjen e ardhshme të Kuvendit dhe
që Kuvendi të punojë në dy pjesë.
Në pjesën e parë të shqyrtohën këto pika:
Zgjedhja e Ganxhe Bojaxhiut - Nënës TEREZE anëtare nderi e ASHAK;
Shqyrtimi i projektamandamenteve në Kushtetutën e RSFJ-së.
Në pjesën e dytë të punës së Kuvendit do të shqyrtohen propozimet e
seksioneve dhe të Kryesisë lidhur me realizimin e Programit të punës së
Akademisë.
Ad. 1. –
Kryetari i Akademisë e lexoi propozimin e Kryesisë së Akademisë e cila në
mbledhjen e saj të datës 12.06.1990 njëzërit e ka përkrahur propozimin e
Seksionit të Shkencave të Natyrës të Akademisë që Gonxhe Bojaxhiu - Nëna
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Tereze të zgjidhet anëtare nderi e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të
Kosovës.
Propozimi u përkrah njëzërit dhe u përshëndet me duartrokitjen e të
pranishmëve.
Pas kësaj Kryetari i Akademisë konstatoi se Gonxhe Bojaxhiu Nëna Tereze,
pasi që i përmbush të gjitha kushtet e parapara me Ligj dhe Statut u zgjodh
anëtare nderi e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.
Teksti i propozimit për zgjedhjen e Gonxhe Bojaxhiu - Nënës Tereze anëtare
nderi e ASHAK është pjesë përbërëse e këtij procesverbal.
Ad . 2 . –
Në kuadrin e kësaj pike të rendit të ditës u përkrah qëndrimi i Kryesisë së
Akademisë që krahas shqyrtimit të projektamendamenteve në Kushtetutën e
RSFJ-së të debatohet edhe për pjesën e tekstit të propozimit të Kryesisë së RSS
për nxjerrjen e Kushtetutës së re të RS të Serbisë, i cili ka të bëjë me qenien dhe
pozitën kushtetuese të krahinave socialiste autonome, përkatësisht me qenien
dhe pozitën kushtetuese të KSA të Kosovës. Duke u bazuar në konkluzën e
Kryesisë së Akademisë të datës 25.05.1990, fjalën me vërejtjet hyrëse për
projektamendamentet në Kushtetutën e RSFJ-së si dhe për pjesën e tekstit të
propozimit të Kryesisë së RSS për nxjerrjen e Kushtetutës së re të RS të Serbisë e
paraqiti akademiku Gazmend Zajmi. Pas kësaj u hap diskutimi si për fjalën e
hyrjes po ashtu edhe për propozimin e tekstit të Deklaratës së Akademisë së
Shkencave dhe të Arteve të Kosovës mbi çështjet kushtetuese, të cilin anëtarët e
Kuvendit e kanë marrë më herët. Diskutuan Mark Krasniqi, Enver Gjerqeku,
Dervish Rozhaja dhe Minir Dushi, të cilët e përkrahën fjalën e hyrjes dhe tekstin
e Deklaratës së ASHAK mbi ndryshimet kushtetuese. Edhe anëtarët e tjerë të
pranishëm të Kuvendit të Akademisë i përkrahën dokumentet në fjalë,
përkatësisht fjalën e hyrjes kushtuar çështjeve kushtetuese me rastin e debatimit
për projektamendamentet në Kushtetutën e RSFJ-së dhe për orientimet rreth
krahinave socialiste autonome në propozimin e Kryesisë së RS të Serbisë për
nxjerrjen e Kushtetutës së re të RS të Serbisë dhe Deklaratën e ASHAK mbi
çështjet kushtetuese. Teksti i Fjalës së hyrjes dhe i Deklaratës janë pjesë
përbërëse të këtij procesverbali.
Me këtë përfundoi pjesa e parë e punës së Kuvendit në ora 14:00.
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Pjesa e dytë e punës së Kuvendit përkatësisht shqyrtimi i pikës së tretë të
rendit të ditës filloi në orën 14:30.
Ad.3.Shqyrtimi i propozimeve të seksioneve dhe të Kryesisë së Akademisë lidhur
me realizimin e Programit të punës së Akademisë.
Kuvendi e shqyrtoi dorëheqjen me shkrim e të pa revokueshme të
akademikut Vlladeta Vukoviq në funksionin e sekretarit të Seksionit të
Gjuhësisë, Letërsisë dhe të Arteve, për shkaqe shëndetësore. Meqenëse kjo
dorëheqje paraprakisht është shqyrtuar edhe në Kryesinë e Akademisë dhe se
Kryesia lidhur me këtë ka marrë qëndrim që t’i propozojë Kuvendit ta miratojë
dorëheqjen në fjalë, Kuvendi i Akademisë njëzërit e miratoi këtë dorëheqje.
Njëkohësisht Kuvendi e miratoi propozimin e Seksionit që Enver Gjerqeku të
zgjidhet sekretar i Seksionit të Gjuhësisë, Letërsisë dhe të Arteve.
Kuvendi u informua për vizitat që i bëri udhëheqja e Akademisë disa
institucioneve shkencore të Kosovës, siç mund të shihet edhe nga informata (e
shkurtër) e përgatitur me shkrim për këtë mbledhje. Kryetari i Akademisë, në
fjalën e tij, tha se kjo iniciativë u mirprit nga të gjitha institucionet me të cilat
patëm kontakte dhe se do të vazhdohen përpjekjet për vënien e kontakteve edhe
me institucionet e tjera shkencore të Krahinës.
Kuvendi miratoi informatën mbi vizitat që i bëri udhëheqja e Akademisë
disa institucioneve shkencore të Kosovës duke e çmuar këtë hap si të qëlluar
dhe i cili do të begatojë punën kërkimore-shkencore si të Akademisë ashtu edhe
të institucioneve shkencore të Kosovës.
Kuvendi i përkrahu propozimin që Akademia e Shkencave dhe e Arteve e
Kosovës bashkë me Fakultetin e Mjekësisë të mbajnë Simpoziumin shkencor
me temën "Ndriçimi i shkaqeve të simptomokompleksit psikosomatik me
natyrë joinfektive tek nxënësit në trevën e Kosovës, në tremujorin mars-maj
1990", në fund të tetorit apo në fillim të nëntorit të këtij viti.
Kuvendi u pajtua që të gjitha seksionet dhe të gjithë anëtarët e Akademisë të
punojnë në drejtim të përgatitjes së planit pesëvjeçar të punës së Akademisë.
Kuvendi e përkrahu planin dhe programin e punës së Seksionit të Shkencave
të Natyrës bashkë me shkoqitjen përkatëse financiare me sugjerimin që edhe
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seksionet e tjera të Akademisë ta përgatisin konstruktin financiar përkatës për
realizimin e planeve dhe programeve të tyre të punës.
Në fund të mbledhjes Kryetari i Akademisë u ofroi anëtarëve të Akademisë
për lexim zyrën e tij, për çdo ditë prej orës 7-13, me ç'rast ata do ta kenë në
dispozicion shërbimin profesional të Akademisë.
Mbledhja u mbyll në orën 15:30.

Nga mbledhja e Kuvendit të ASHAK-ut, më 14 qershor 1990
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AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS
Rruga “Agim Ramadani” p.n.
10 000, Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel.: +381 38 249 303
ashak@ashak.org
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